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 تقديـ

 
يجػب التػػزود بػالعلوـ الحديثػػة والمعػػارؼ الواسػعة واإلابػػاؿ علييػا بػػروح عاليػػة ورةبػة الػػاداة فػي  افػػة مجػػاالت 

 .العمؿ حتى تتم ف دولة اإلمارات خبلؿ األلفية الثالثة مف تحقيؽ نقلة حضارية واسعة
المختلفػػة نراىػػا اليػػوـ فػػي تحػػد مسػػتمر إف العمليػػة التعليميػػة وبقػػدر مػػا حققػػت مػػف مسػػتويات الت ىيػػؿ العلمػػي 

ومتالاعد يتطلب العمؿ الدؤوب في تطوير المناىج ووضػ  الخطػط الراميػة إلػى تحقيػؽ المسػتول المطلػوب فػي 
 .موا بة تسارع التطور التقني واستيعاب مستجدات الت نولوجيا الحديثة

بلػ  شػ نياو وميمػا بلمػت مواردىػا أف  إنو ثبت بما ال يدع مجاال للشؾ أنو ليس بمقدور أية دولة منفردة ميمػا
فرازاتػو المتسػارعة فػي مجػاؿ تقنيػة المعلومػاتو إال باسػتنارة لبلنفتػاح  تواجو بنجػاح تحػديات العالػر الحػديثو واز

 .االاتالادي والبناء االجتماعي واالزدىار العلمي الثقافي
 (مف أاواؿ الاحب السمو الشيخ خليفة بف زايد آؿ نيياف رئيس الدولة ) 

ات أعلػػف فييػػا الػػاحب السػػمو رئػػيس الدولػػةو عػػف رؤيػػة نافػػذة ودسػػتور عمػػؿو ومػػنيج حيػػاة يستشػػرؼ  لمػػ
المستقبؿو ويؤسس لمجتم  يستمد اوتو مف القدرة على األخذ ب سباب التقدـو معتمدًا على العلـ ب افػة أشػ الو 

 .والوره
ـ تجربػػة اتحاديػػة فػػي تاريخنػػا انطػػبلؽ دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةو التػػي مثلػػت أعظػػ 1971لقػػد شػػيد عػػاـ 

المعاالر وأنجحيا على اإلطبلؽو والتي  اف أىـ أىدافيا استثمار إنساف ىذا الوطفو وبناءه على أسػس متينػة 
االىتمػاـ بننشػاء المؤسسػات التعليميػة والثقافيػة  –مف العلـ والثقافةو ومنذ السنوات األولى لقياـ دولػة االتحػاد 

عاىػػد التػػي فتحػػت أبوابيػػا ألبنػػاء الػػوطفو  مػػا انتشػػرت علػػى ربػػوع ىػػذه األرض التػػي تمثلػػت فػػي الجامعػػات والم
الطيبة عشرات مف الم تبات العامة التي وفػرت ال تػاب ل ػؿ المتعطشػيف للمعرفػة مػف البػاحثيف والدارسػيفو  مػا 

ة علػى حظيت الفنوف بناليب وافر مف االىتماـ ف نش ت الفرؽ المسرحية وفرؽ الفنوف الشػعبية والتراثيػة عػبلو 
إنشاء العديػد مػف الجػوائز العلميػة واألدبيػةو  مػا شػيدت الثمانينػات إنشػاء مجموعػة مػف المؤسسػات الثقافيػةو 
وم  منتالػؼ العقػد األوؿ مػف األلفيػة الثالثػةو انطلقػت مجموعػة مػف الييئػات المعنيػة بالثقافػة والتػراثو والتػي 

 .ال يؼ دعمت العمؿ الثقافيو الذي أخذ أش ااًل جديدة مف حيث ال ـ
وفػػي الطبعػػة الثالثػػة مػػف دليػػؿ المؤسسػػات الثقافيػػة والعلميػػة فػػي دولػػة اإلمػػاراتو نرالػػد ألىػػـ المؤسسػػات التػػي 

وحتى اآلف عبلوة على المؤسسات التي أنش ت ابؿ ىذا التاريخو آمليف أف يساىـ  2004أنش ت في الفترة مف 
 .الثقافة والعلوـ  ىذا العمؿو في التعريؼ بما أنجزه أبناء اإلمارات في مجاالت

 
 
 

 جمعة عبداهلل القبيسي
 نائب المدير العاـ لشؤوف دار ال تب الوطنية
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 أبوظبي -أبوظبي للثقافة والتراث  - 1
 ـ32005 تاريخ اإلنشاء 

 
 3األىداؼ 

. تـ إنشاء ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث للتولي ميمة اإلدارة والتطوير الشامؿ للثقافة والتراث في إمارة أبػوظبي 
 3 ويتمثؿ نطاؽ عمؿ الييئة األساسي في 

داراتو وتطػويرهو بمػا فػي ذلػؾ المواػ  األثريػة والثقافيػة  ػ حفظ وحماية التراث الثقافي المادي في إمارة أبوظبي واز
 .ي التاريخية والمقتنياتوالمبان

ػ حفظ التراث المعنوي إلمػارة أبػوظبي وترايتػو وتطػويره مػف خػبلؿ دمجػو فػي الحيػاة اليوميػة للنػاس وتشػجيعيـ 
 .على إحياء العادات والتقاليد وممارستيا

 ػ دعـ األبحاث والتعاوف المؤسسػاتي بيػدؼ التشػجي  علػى فيػـ أفضػؿ لثقافػة وتػراث أبػوظبي واإلمػارات والعػالـ
 .العربي

دعـ الفنوف وتشجي  اإلبداع في مجػاالت األدبو والفػف والسػينما والمسػرح بػيف مػواطني الدولػة ومػ  تحقيػؽ  -
 .تفاعؿ أ بر بيف المبدعيف مف الشباب في اإلمارات والعالـ

تشػػجي  األنشػػطة الثقافيػػة واألدبيػػة فػػي أبػػوظبي فػػي اإلمػػاراتو والعػػالـ العربػػي مػػف خػػبلؿ تحػػديث وتوسػػي    -
 .خدمات الم تبة الوطنية إلمارة أبوظبي ودعـ األبحاث

 (أبوظبي للثقافة والتراث ) تاب  
دعـ دور أبوظبي  مر ز ثقافي إاليمي ايػادي مػف خػبلؿ الرعايػة والتػ ثير اإليجػابي لنشػاطات تنميػة الثقافػة   -

 .وحماية التراث وتطويره
دارة وترايػػة ال - مػػوارد الثقافيػػة فػػي أبػػوظبيو والتػػرويج ليػػاو مػػ  األخػػذ تعزيػػز اليي ػػؿ القػػانوني لحمايػػة وحفػػظ واز

 .بعيف االعتبار التوزي  المحلي واالتحادي لل فاءات
التنسػػيؽ بػػيف الفعاليػػات واألنشػػطة الثقافيػػة والتراثيػػة فػػي إمػػارة أبػػوظبي لتجّنػػب التػػداخؿ والت ػػرارو مػػ  دعػػـ  -

 .مبادرات المجتمعات المحلية والقطاع الخاص

 .والتراثو وضـ المجتم  األىلي إلى أنشطة الييئةتعميـ الثقافة   -
دارتيػا بيػدؼ حفػظ وحمايػة الحضػارة البشػريةو مػ  التعريػؼ بقيميػا وأبعادىػا   - التخطيط لت سيس المتػاحؼ واز

 .االجتماعية والثقافية والتربويةو لتحقيؽ فيـ أفضؿ وتقدير أ بر لدل الجميور العاـ
افة والتػراثو وتطػوير القػدرات البشػرية والمؤسسػاتية الضػرورية لتحقيػؽ دعـ التعليـ والتدريب في مجاؿ الثق  -

 .االمتياز في ىذا المجاؿ
 3مجاالت عمؿ الييئة 

 .دار ال تب الوطنية -

 التراث 
 مواا  اآلثار  -
 التراث المعنوي -
 المباني التاريخية -
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 المعاينة الثقافية األولية  -
 المتاحؼ -
 إدارة حفظ التراث  -
 المناطؽ الثقافية  -
 اإلالدارات التراثية  -

 الثقافة والفنوف
 الفنوف البالرية  -
 مر ز المواىب واإلبداع  -
 فنوف األداء  -
 المحاضرات واألمسيات  -

 الميرجانات -

 المسابقات -

 المرسـ الحر  -
 المعارض
 3المشاري  
 مئوية الشيخ زايد -
 معرض ابوظبي الدولي لل تاب -

 جائزة الشيخ زايد لل تاب -

 مشروع  لمة -

 مشروع الـ -

 أ اديمية الشعر -

 شاعر المليوف -

 أ اديمية نيوريوؾ -

 ميرجاف أبوظبي السينمائي -

 لجنة أبوظبي لؤلفبلـ -

 رابطة التالوير الفوتمرافي -

   س الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نيياف -

 ميرجاف الظفرة  -

 اإلالدارات 
 إالدارات دار ال تب الوطنية  -
 االدارات مشروع الـ  -

 إالدارات مشروع  لمة  -

 إالدارات أ اديمية الشعر  -

 إالدارات األطفاؿ  -
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 إالدارات التراث المعنوي  -

 مجلة شاعر المليوف -

 مجلة أمير الشعراء -

 مجلة التراث المعنوي  -

 مجلة شواطيئ -

 3العنػواف 
 أبوظبي - 32380 ب . ص

 3026576171 ىاتؼ 
 3024445639 فا س 

 3info@adach.ae البريد ال تروني 
 3www.adach.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 دارة حفظ التراثا -2 

 ـ32005 تاريخ اإلنشاء 
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 التبعية التنظيمية 

 
 3نبػذة 

تتولى إدارة حفظ التراث بييئة أبوظبي للثقافة والتػراث إعػداد األبحػاث وتطػوير السياسػات وتسػيير أنشػطة حفػظ 
التػػراث داخػػؿ إمػػارة أبػػوظبيو  مػػا تتػػولى اإلدارة تحديػػد األولويػػات والجػػداوؿ الزمنيػػة والمػػوارد الماليػػة والتنسػػيؽ 

 . لتنفيذ برنامج حفظ التراث
اإلدارات األخػرل ذات الالػلة فػي ىيئػة أبػوظبي للثقافػة والتػراث فػي مجػاؿ إعػداد  وتتعاوف إدارة حفظ التػراث مػ 

األبحػاث وأعمػاؿ حفػظ التػػراث وتنظػيـ بػرامج التػػدريب المينػي واأل ػاديمي البلزمػػةو و ػذلؾ تتػولى إدارة الجوانػػب 
 .ظ التراثالتوثيقية للمواا  التراثية والتاريخية ومقتنيات المتاحؼ والمعلومات المطلوبة لوسائؿ حف

وتسعى إدارة حفظ التراث جاىدة التباع إرشادات ومبادئ المواثيؽ والمعاىدات الدولية المعنية باالىتماـ بػالثروة 
دارتيػاو وذلػؾ بيػدؼ ضػماف التعريػؼ والحمايػة والحفػظ الػبلـز للموااػ  الثقافيػة فػي  الثقافية والمحافظة علييا واز

 .إمارة أبوظبي
يبًا علػى مر ػز حفػظ المبػاني األرضػية والمنشػفت بيػدؼ تػوفير التػدريب األ ػاديمي وتشتمؿ إدارة حفظ التراث ار 

 . والميني في مجاؿ الحفظ وأنظمة الاليانة الحديثة للمباني
 

 
 3 واف ػالعن
 أبوظبي  - 32380 ب .ص

  55-2050 3763 ىاتؼ 
  2-2186 3621 فا س
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 3ege@adach.ae البريد اإلل تروني 
  3www.adach.aeل ترونيإل الموا  ا

   
 
 
 
 
 
 
 
 الشاراة -ثقافية الشاراة  - 3

 ـ31987 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 3 األنشطة الثقافية 
الفنػػػوف رعايػػػة النشػػػاط الف ػػػري والفنػػػي بػػػندارة ااعػػػات المحاضػػػرات والمػػػؤتمرات والعػػػروض الثقافيػػػة ومعػػػارض 

التش يلية  وتنظيـ الحلقات الدراسية والندوات واللقاءات الف رية العلمية والفنية والمينية و وتوفير جمي  أوعيػة 
 .المعرفة مف  تب ودوريات وةيرىا 

الم تبػػة العامػة و الجػػوائز الثقافيػة و الشػؤوف الثقافيػػة و اآلثػار والمتػػاحؼو الدراسػات والنشػػرو 3  أاسػاـ الػدائرة 
 .عة والتليفزيوفو الفنوف اإلذا

 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة - 35119 ب .ص

  06 35671117 ىاتؼ 
  06 35662126 فا س 

 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3http.www.sdci.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 دبي -دبي للثقافة والفنوف   -4
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 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 
 

 3نبػذة 
لتعزيز م انة دبي  مر ز عالمي يساىـ في تش يؿ وتطوير المنػاخ الثقػافي والتراثػي فػي المنطقػة أنشات الييئة 

وتسػػليط الضػػوء علػػى دبػػي  مر ػػز نػػابض بالحيويػػة فػػي مجػػاؿ الثقافػػةو . والعػػالـ فػػي القػػرف الواحػػد و العشػػريف
ثقافيػػة وايادتيػػاو مػػ  والتػػراث والفنػػوفو مػػف خػػبلؿ تفعيػػؿ ريادتيػػا فػػي خلػػؽ ودعػػـ االسػػتراتيجيات والنشػػاطات ال

 .حماية التراث واليوية الوطنية
 3اليي ؿ التنظيمي 

 إدارة المشاري  والفعاليات- 

 إدارة التسويؽ واالتالاؿ- 
 إدارة الدعـ والتطوير الثقافي- 

 إدارة الموارد البشرية- 

 إدارة العمليات- 

 إدارة اإلستراتيجيات- 

 إدارة الم تبات العامة- 
 3أىـ األنشطة 

 ائزة محمد بف راشد آؿ م توـ لداعمي الففج- 
 مشروع المعروضات الفنية العامة- 
 معرض البست ية للفنوف- 
 ميرجاف دبي لمسرح الشباب- 
 "دبي اادمػػة " معرض - 
 ميرجاف الخليج السينمائي- 
 مشروع خور دبي- 
 (اللى اهلل عليو وسلـ ) متحؼ محمد رسوؿ اهلل - 
 المقدسةمعرض أسفار إلى الديار - 

 3المطبوعات 
 (عربيو انجليزيو ألماني )  تاب اسفار إلى الديار المقدسة 

  تاب عبدالقادر الريس باللمتيف العربية واإلنجليزية
 دليؿ دبي الثقافي باللمتيف العربية واإلنجليزية

 3ساعات العمؿ 
 ظيرًا مف األحد إلى الخميس 2:30الباحًا إلى  7:30مف 

 ي الجمعة والسبتالعطلة األسبوعية يوم
 
 

 3العنػواف 



 

 00 

 دبي - 3125115 ب .ص
 15مبني البوابةو ط   -مر ز دبي المالي العالمي

 04 344019152  ىاتؼ 
 04  344019150 فا س 

 3info@dubaiculture.ae البريد اإلل تروني 
 3www.dubaiculture.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 العيف -زايد للتاريخ والتراث  -5

 ـ31998 تاريخ اإلنشاء 
 نادي تراث اإلمارات 3 ظيمية التبعية التن

 
و نشػػ ة الػدواويف وتطورىػػا فػػي 1999مػػارس  -المتلقػػى الخليجػي األوؿ للتػػراث والتػػاريخ الشػفيي 3 المطبوعػات 

الػدر اإلسػبلـ و المنااػػب المزيديػة فػي أخبػػار الملػوؾ األسػدية و العمػػراف التقليػدي فػي دولػػة اإلمػارات و الخلػػيج 
و لػونجيف والجرجػاني و نشػ ة علػـ التػاريخ عنػد العػرب و  1914 - 1778العربي والمحرمات البريطانية الثبلث 

المطػػوع فػػي دولػػة اإلمػػارات و دولػػة آؿ 3 ي تػػاريخ الجزيػػرة العربيػػة و التعلػػيـ التقليػػدي مػػف الوثػػائؽ العثمانيػػة فػػ
 . بوسعيد في عماف وشرؽ إفريقيا منذ ت سيسيا وحتى نياية ح ميا في زنجبار 

 . عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بدراسة تاريخ وتراث دولة اإلمارات 3 األنشطة الثقافية األخرل 
 

 3 العنػواف 
 العيف  - 323888 ب .ص

  03  37615166 ىاتؼ 
  03  37615177 فا س 

 3zchhh@zayedcenter.org.ae البريد اإلل تروني
 3www.zayedcenter.org.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 أبوظبي -للثقافة اإلسبلمية زايد  -6
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 ـ32005 تاريخ اإلنشاء 
 

 3نبػػذة 
ىي مؤسسة ثقافية إسبلمية تيتـ بتوفير العناية البلزمة للمسلميف الجدد وتقػديـ الرعايػة االجتماعيػة واألسػرية 
ليـو وتفعيؿ أسلوب التعػايش مػ  المجتمػ  المسػلـو وتعريػؼ الميتمػيف باإلسػبلـ علػى حقيقتػو وجػوىرهو ونشػر 

مؤسسػػة رائػػدة فػػي التعريػػؼ بجػػوىر الثقافػػة " وىػػي . وح التسػػامو والتعػػايش مػػ  اآلخػػريف وتجنػػب التعالػػبر 
 ".اإلسبلمية واستيعاب الميتديف الجدد

 3األىداؼ واألنشطة 
 التعريؼ بالثقافة اإلسبلمية للميتميف- 
 تييئة الميتديف الجدد لئلسبلـ وتوعية المجتم  الستيعابو- 
 ية للناطقيف بميرىاتعليـ اللمة العرب- 
 االستثمار األمثؿ للموارد البشرية والمالية والتقنية- 
 

 3العنػواف 
 3فرع عجماف    العيف –الفرع الرئيسي 

 06  37481134 ىاتؼ    العيف – 316090 ب .ص
 06  37481131 فا س    03 37829191 ىاتؼ 
 03 37810633 فا س 

 3info@zhic.ae البريد اإلل تروني 
 3www.zhic.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ31992 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 3أاساـ الرواؽ 

 .الم تبة العامة  -

 .بالدراسات والبحوثجمعية الدراسات اإلنسانيةو مر ز متخالص  -

 .معيد الرواؽ التعليمي والتقني -

 3األنشطة الثقافية والعلمية 
 .محاضرات وندوات ف رية  -
 .أمسيات أدبية وفنية -

 دراسات وأبحاث تخالالية -

 دورات تدريبية -

  .دورات تعليمية وثقافية -
 3العنػواف 

 دبي - 311032 ب . ص
 04  32611200 ىاتؼ 
 04  32611623 فا س 

 3dr.mouzaghubash@yahoo.comل تروني البريد اإل 
 3http: www.rewagousha.net الموا  اإلل تروني 
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 ـ31971 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 تشجي  التبادؿ الثقافي بيف الممل ة المتحدة ودولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة عػف طريػؽ تقػديـ3 أىـ األنشطة 
 .الفرص التعليمية وتدريس اللمة اإلنجليزية والمنو الدراسية 

 
 3العنػواف 

 أبوظبي - 326523 ب . ص
 02  36658778  ىاتؼ 
 02 36664340  فا س 

 3www.britishcouncil.org/uae اإلل تروني  بريدال
 3www.britishcouncil.org.aeالموا  اإلل تروني 
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 ـ31969 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 .تدعيـ الدراسة في الممل ة المتحدة خبلؿ أنشطة ثقافيةو علميةو فنية وتعليمة3 أىـ األنشطة 
 .منشورات الدراسة في بريطانيا –منشورات تعليمية  –منشورات الم تبة 3 المطبوعات 

 
 

 3 العنػواف 
 دبي - 31636 ب  .ص

 3800225522 ىاتؼ 
 3043370703 فا س 

 3dxb.information@britishcouncil.ae البريد اإلل تروني 
 3www.britishcouncil.org/u الموا  اإلل تروني 
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 ـ31969 تاريخ اإلنشاء 
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 .تحدة خبلؿ أنشطة ثقافيةو علميةو فنية وتعليمةتدعيـ الدراسة في الممل ة الم3 أىـ األنشطة 
 .منشورات الدراسة في بريطانيا –منشورات تعليمية  –منشورات الم تبة 3 المطبوعات 

 ليبًلو عدا الجمعة 8 –الباحًا  8 3ساعات العمؿ 
 

 3العنػواف 
 الدور الراب  و شارع الملؾ عبدالعزيز -برج عمراف 

 متحدة اإلمارات العربية ال -الشاراة 
 3800225522 ىاتؼ 
 306574478 فا س 

 3shj.information @ae britishcouncil.org.aeبريد اإلل تروني 
 3www.shj.britishcouncil.aeالموا  اإلل تروني 
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 ـ 32004 تاريخ اإلنشاء 
 

رعاية النشاط الف ري والثقافي واألدبي والفني في إمارة دبي و وتفعيؿ ىذه األنشطة و رعايػة 3 األنشطة الثقافية 
المؤسسػػات الثقافيػػة األىليػػة التػػي تسػػيـ بفاعليػػة وجديػػة فػػي تقػػديـ الخػػدمات الثقافيػػة فػػي دبػػي و التنسػػيؽ مػػ  

عػبلـ والثقافػة وبقيػة المؤسسػات الثقافيػة االتحاديػة الدوائر والمؤسسات الثقافية في دبي والتنسيؽ مػ  وزارة اال
 . في سبيؿ تطوير الحر ة الثقافية في دولة اإلمارات 

 3 األنشطة 
 ورش الفنوف المعارض -المشار ات التراثية  -الرالد الثقافي  -المسو الثقافي 

 
 3واف ػالعن
 دبي - 3115222 ب .ص

 04 32222201 ىاتؼ 
 04 32296667 فا س 
 3info@dubaiculturaleconcial.ae إلل تروني البريد ا
 3www.dubaiculturalconcial.netاإلل تروني  الموا 
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 ـ31980 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة الثقافة 3 التبعية التنظيمية 

 
 3 األىداؼ 

 المحافظة على اليوية الوطنية وتعزيز االنتماء واالستثمار الدائـ لطااات الشباب ورعػاية 
 المبدعيف الموىوبيف وتوجيييـ نحو التنمية المجتمعية الشاملة و رف  مستول الوعي الثقافػي

ثػػراء التواالػػؿ الحضػػاريو اسػػت ماؿ األ طػػػر التشػػريعية والقانونيػػة المجتمعػػي واالرتقػػاء بالممارسػػات واإلبػػداعات واز
وبنػػاء منظومػػة معلوماتيػػة مت املػػة معػػززة للثقافػػة والشػػباب وتنميػػة المجتمػػ  و تنسػػيؽ األنشػػطة بػػيف الح ومػػة 

 .االتحادية والح ومات المحلية ومؤسسات اإلعبلـ في حماية الموروث الثقافي للدولة
 

 3العنػواف 

 أـ القيويف 
 06 7656000 - 06 367655577  الياتؼ 
 06 367640076 الفا س 

 3umalquain culture@mcycd.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.mcyed.gov.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ31995 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة الثقافة3 التبعية التنظيمية 

 
 

 3األىداؼ 
المحافظة على اليوية الوطنية وتعزيز االنتماء واالستثمار الػدائـ لطااػات الشػبابو ورعايػة المبػدعيف - 

 .واحتضاف الموىوبيفو وتوجيييـ نحو التنمية المجتمعية الشاملة
ثراء التواالؿ الحضاري-   .رف  مستول الوعي الثقافي المجتمعي واالرتقاء بالممارسات واإلبداعات واز

اسػػػت ماؿ األطػػػر التشػػػريعية والقانونيػػػةو وبنػػػاء منظومػػػة معلوماتيػػػة معػػػززة للثقافػػػة والشػػػباب وتنميػػػة - 
 .المجتم 

تنسيؽ األنشطة بيف الح ومة االتحادية والح ومات المحلية ومؤسسات اإلعػبلـ فػي حمايػة المػوروث - 
 .الثقافي للدولة

  
 3العنػواف 

 الفجيرة -دبا 
 09  32441923 ىاتؼ 
 09  2441824 3فا س 

 3wahamoudi@mcycd.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.mcyed.gov.aeالموا  اإلل تروني 
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 وزارة الثقافة3 التنظيمية التبعية 
 

 3أاساـ المر ز 
يحػػوي المر ػػز ثػػبلث طوابػػؽ الطػػابؽ األوؿ يضػػـ الم تبػػة العامػػة وم تبػػة األطفػػاؿ والمسػػرحو والقاعػػة متعػػددة 
األةػػراضو وال افتيريػػاو أمػػا الطػػابؽ الثػػاني فيحػػوي إدارة المر ػػز وىػػي التػػي تػػدير أاسػػاـ المر ػػز الثقػػافيو وااعػػة 

 .لطابؽ العلوي للمسرحالوسائط المتعددة وا
 3األىداؼ 

محافظة على اليوية الوطنيػة وتعزيػز االنتمػاء ورعايػة المبػدعيف والموىػوبيف مػف الشػباب وتػوجيييـ - 
 .نحو التنمية المجتمعية الشاملة

 .رف  مستول الوعي الثقافي والمجتمعي مف خبلؿ تنظيـ األنشطة الثقافية والمجتمعية- 
 

 3العنػواف 
 رأس الخيمة - 3488 ب . ص 

 07 32276666 ىاتؼ 
 07 32274114 فا س 

 3rackkcc@mcycd.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.mcyed.gov.aeالموا  اإلل تروني 
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 دائرة الثقافة واإلعبلـ -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 
 

 3 األنشطة الثقافية 
رعايػػػة النشػػػاط الف ػػػري والفنػػػي بػػػندارة ااعػػػات المحاضػػػرات والمػػػؤتمرات والعػػػروض الثقافيػػػة ومعػػػارض الفنػػػوف 
التش يلية  وتنظيـ الحلقات الدراسية والندوات واللقاءات الف رية العلمية والفنية والمينية و وتوفير جمي  أوعيػة 

 .المعرفة مف  تب ودوريات وةيرىا 
 .الم تبة و ااعة المسرح و ااعة المؤتمرات و ااعة المعارض 3  المر ز  أاساـ

 .ويتب  المر ز عدد مف المرا ز الثقافية في  ؿ مف  لباء وخورف اف ودبا الحالف والزيد
 

 3العنػواف 
 الشاراة - 35119 ب .ص

  06 35671116 ىاتؼ 
  06 35662126 فا س 

 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sdci.gov.aeالموا  اإلل تروني 
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 ـ31984 تاريخ اإلنشاء 
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 3األىداؼ 
المحافظة على اليوية الوطنية وتعزيز االنتماء واالستثمار الػدائـ لطااػات الشػبابو ورعايػة المبػدعيف - 

 .الموىوبيفو وتوجيييـ نحو التنمية المجتمعية الشاملةواحتضاف 
ثراء التواالؿ الحضاري-   .رف  مستول الوعي الثقافي المجتمعيو واالتقاء بالممارسات واإلبداعاتو واز

تنسيؽ األنشطة بيف الح ومة االتحادية والح ومات المحلية ومؤسسات اإلعػبلـ فػي حمايػة المػوروث - 
 .الثقافي للدولة

ية لت ميف الدعـ البلـز والمستمر لؤلنشطةو وتطوير ال وادر البشرية المتخالالػة فػي المجػاؿ وض  آل- 
 .الثقافي والشباب وتنمية المجتم 

 
 

 3العنػواف 
 09 32232878 ىاتؼ 
  09 32275535  فا س

 3smalieh@mcyed.gov.ae البريد اإلل تروني

 www.mcyed.gov.ae : اإلل ترونيالموا  
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 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 

 وزارة الثقافة 3 التبعية التنظيمية 
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 3األىداؼ 
الشػػبابو ورعايػػة المبػػدعيف المحافظػػة علػػى اليويػػة الوطنيػػة وتعزيػػز االنتمػػاء واالسػػتثمار الػػدائـ لطااػػات - 

 .واحتضاف الموىوبيفو وتوجيييـ نحو التنمية المجتمعية الشاملة
ثراء التواالؿ الحضاري-   .رف  مستول الوعي الثقافي المجتمعيو واالتقاء بالممارسات واإلبداعاتو واز

المػػوروث تنسػػيؽ األنشػػطة بػػيف الح ومػػة االتحاديػػة والح ومػػات المحليػػة ومؤسسػػات اإلعػػبلـ فػػي حمايػػة - 
 .الثقافي للدولة

وضػػ  آليػػة لتػػ ميف الػػدعـ الػػبلـز والمسػػتمر لؤلنشػػطةو وتطػػوير ال ػػوادر البشػػرية المتخالالػػة فػػي المجػػاؿ - 
 .الثقافي والشباب وتنمية المجتم 

 
 

 3العنػواف 
 الفجيرة -مسافي 
 09 32242234 ىاتؼ 
 09 32227535 فا س 
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 وزارة الثقافة3 التبعية التنظيمية 
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 3األىداؼ 

 .العمؿ الجماعي لتنمية مجتم  مثقؼ والمحافظة على اليوية الوطنية وتعزيزىا
 3يضـ المر ز األاساـ التالية 

 .شخالاً  350مسرح مجيز ب جيزة إضاءة والوت وم يؼ يتس  لعدد  -
 .الساحة الخارجية للمر زمسرح مفتوح في  -

 .الالة معرض  بيرة مجيزة ب شافات إضاءة  -

 .الالة الميرة تستخدـ ألةراض متعددة -

 .م تبة عامة تضـ ااعتي رجاؿ وسيدات وااعتيف لئلنترنت وااعتيف وللدوريات -

 .ر ف لم تبة الطفؿ -
 

 3العنػواف 
 028846983 - 3028841115 ىاتؼ 
 3028841983 فا س 

 3kaalameri@mcycd.gov.ae ي البريد اإلل ترون

 3www.mcyed.gov.aeالموا  اإلل تروني 
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 ـ31991 تاريخ اإلنشاء 
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 3األىداؼ 
 .السعي إلى جم  التراث اإلنساني وحفظو- 
اإلسػياـ فػي  .إتاحة م تبة تحول مختلؼ العلػـو والمعػارؼ والثقافػاتو وتيسػير البحػث العلمػي المػنظـ- 

جراء الدراسات والبحوث التي نخدـ الثقافة اإلنسانية  .نشر المؤلفات العلمية واز

 3أاساـ المر ز 
 الحفظ والمعالجة والترميـ -3 الم تبات -2 المخطوطات -1
 التزويد والفيرسةواإلىداء والتبادؿ -5 شر والمجلةالدراسات والن -4
 خدمات المستفيديف -7   التراث الوطني -6
 الشؤوف اإلدارية والمالية -9 العبلاات العامة واإلعبلـ -8
 

 3العنػواف 
 دبي -ديرة شارع البلح الديف 

 دبي - 355156 ب .ص
 056074548 – 04  36074600 ىاتؼ 
 04  32696950 فا س 

 3info@almajidcenter.org البريد اإلل تروني 
 3www.almajidcenter.org الموا  اإلل تروني 
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 ـ31999تاريخ اإلنشاء 
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3 اسػػـ دينػػي يقػػـو بتحفػػيظ وتػػدريس وتجويػػد القػػرآف ال ػػريـ و اسػػـ ثقػػافي يتفػػرع إلػػى لجػػاف 3 أاسػػاـ المر ػػز 

 .ية و علمية و إعبلمية اجتماعية و دينية و ثقاف

عمػػؿ دورات ) و التػػدريب والتطػػوير ( محاضػػرات و نشػػرات و ملتقيػػات ) التثقيػػؼ االجتمػػاعي 3 أىػػـ األنشػػطة 
و المػػؤتمرات ( و ت ػػريـ  ميرجانػػات و احتفػػاالت) و فعاليػػات وأنشػػطة متنوعػػة ( تدريبيػػة سػػنوية ل ػػؿ ا لمجػػاالت 

 .والندوات
 تاب المر ز التعريفي و الئحػة المر ػز و  مؤلفػات الػد تورة شػما بنػت محمػد آؿ نييػاف و التقريػر 3 المطبوعات 

 .   السنوي ألنشطة المر ز  
 ظيرًا    1 -الباحًا   38    ساعات العمؿ 

 مساءً   8  -عالرًا   5 
 

 3العنػواف 
 فلج ىزاع  -العيف  - 318999 ب . ص 

  03 37810422 ىاتؼ 
 03 37820665 س فا 

 3shmkcenter@hormail.com البريد اإلل تروني 
 www.shmc.ae: الموقع اإللكتروني 

 
 سويحاف -مبارؾ لئلرشاد الديني والثقافيمر ز الشيخة فاطمة بنت  -21

 ـ32002 تاريخ اإلنشاء 
 

القسـ التراثي و القسـ الفني و القسـ الالحيو الم تبة و رياض األطفػاؿ و اسػـ الحاسػب اآللػي 3 أاساـ المر ز 
. 

تحفيظ القرآف ال ريـ لؤلميػات وطالبػات المػدارس و تنظػيـ المحاضػرات العامػة و تنظػيـ الػرحبلت 3 أىـ األنشطة 
 .والزيارات و تنظيـ المعارض 

 ظيراً  12.30 –الباحًا  38 ساعات العمؿ 
 

 3العنػواف 
 سويحاف  - 324599 ب .ص

 03 37347111 ىاتؼ 
 03 37347779 فا س 

 
 الشاراة -مؤسسة تريـ عمراف لؤلعماؿ الثقافية واإلنشائية  -22

 ـ32003 تاريخ اإلنشاء 
 ىيئة مستقلة3 التبعية التنظيمية 
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 3 أىـ األنشطة 

 تنظيـ المحاضرات والندوات- 
 الالحفيةجائزة تريـ عمراف - 

 جائزة تريـ عمراف لؤلعماؿ الثقافية اإلنسانية- 

 
 3العنػواف 

 الشاراة - 330 ب . ص
 06 35777777  ىاتؼ 
 06 35777336  فا س 

 
 
 

 دبي -مؤسسة سلطاف بف علي العويس الثقافية  -23
 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 

 
 .الم تبة و ااعة المعارض و المسرح 3 أاساـ المؤسسة 

 .إاامة األمسيات الشعرية و والحفبلت الموسيقية و والندوات و والمحاضرات ووالمعارض 3  أىـ األنشطة
بعض المطبوعات التي تخص المؤسسة و مشروع طباعة  تاب ل ػؿ فػائز مػف الفػائزيف السػابقيف 3 المطبوعات 

 .بجائزة العويس على أف ي وف ال تاب اد نفذ مف الم تبات والزاؿ يمتلؾ أىمية
 ظيرًا  1 -الباحًا  39  مؿ ساعات الع

 مساًء  8 -عالرًا   5                   
 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 314300 ب .ص

 04  32243111 ىاتؼ 
 04  32217839 فا س 

 3alowais@scf.org.ae البريد اإلل تروني 

 /3http://www.scf.org.ae الموا  اإلل تروني 
 

 مؤسسة محمد بف راشد آؿ م تـو -24
 ـ32007 تاريخ اإلنشاء 
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 3نبػذة 
تيدؼ المؤسسة إلى تم يف األجياؿ الشابة في الوطف العربيو مف امتبلؾ المعرفة وتوظيفيػا لمواجيػة تحػديات 

 .الواا  المحليو للتعامؿ م  المش بلت التي تواجو مجتمعاتيـ التنميةو وابت ار حلوؿ مستدامة نابعة مف

 3المشاري  
 ا تب -
 ترجـ -

 م تبة العرب -

  تاب في  بسولة -

 موسوعة السرد العربي -

 بيت الح مة -

 سواعد -
 3العنػواف 

 دبي - 3214444 ب . ص 
  38006273 ىاتؼ محلي 
 04 3329999 ىاتؼ دولي 

 04 3368777  فا س 
 3contactus@mbrfoundation.aeالبريد اإلل تروني 
 3www.mbrfoundation.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبوظبي –نادي تراث اإلمارات  - 25
 ـ31993 تاريخ اإلنشاء 

 
 3األىداؼ 
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الدولػػةو تنظػػيـ وتطػػوير األنشػػطة المحافظػػة علػػى تػػراث دولػػة اإلمػػارات وتعلػػيـ وتثقيػػؼ األجيػػاؿ الالػػاعدة بتػػراث 
المتعلقة بالتراثو إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتراث واألدب الشعبي للدولةو نشر الوعي الف ري والثقػافي 

 .لتعميؽ الحس الوطني لدل أبناء اإلماراتو التنظيـ والمشار ة في المعارض المتعلقة بتراث دولة اإلمارات
 .طبوعات التي تيتـ بالتراث بالش ؿ الوراي واإلل تروني إالدار الم3 أىـ األنشطة 

 
 3العنػواف 

 أبوظبي – 341464 ب . ص 
 02  34456456 ىاتؼ 
 02  34451444 فا س 

 3turathmag@yahoo.com البريد اإلل تروني 
 3www.turathclub.net الموا  اإلل تروني 

 
 
 

 دبي -الثقافة والعلوـ  ندوة -26
 ـ31987 تاريخ اإلنشاء 

 
لجنػة المسػابقات والجػوائز  -لجنة الم تبة والطباعة والنشػر –لجنة المحاضرات والندوات 3 أاساـ ولجاف الندوة 

 .لجنة األنشطة العلمية –
  وبيئة دولة طباعة ونشر وتوزي  ال تب والبحوث ذات الاللة بواا –عقد المحاضرات والندوات 3 أىـ األنشطة 

اإلماراتو اختيار البحوث األ اديمية ألبناء الدولة وت ريـ أالػحابيا مػف الحاالػليف علػى الماجسػتير والػد توراهو 
 .رعاية وتنظيـ جائزة راشد للتفوؽ العلميو ترجمة األبحاث المتعلقة بدولة اإلمارات

 
 3العنػواف 

 دبي  - 316133 ب .ص
 04 32017777 ىاتؼ 
 04 32961212 فا س 

 3alnadwa@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.alnadwa.org.ea الموا  اإلل تروني 
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 المؤسسبت التعليمية
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 ـبتـالجبمع
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 العيف  -أبوظبي  -جامعة أبوظبي  -27
 ـ32003 تاريخ اإلنشاء 

 
 3نبػذة

مؤسسة أ اديمية تستقطب الطبلب مف شتى الجنسيات لتلبية الحاجة إلى الفرص التعليمية في الدولػة والػدوؿ  
 .المجاورة لئلسياـ في عملية النمو والتطور في عدة تخالالات ومجاالت علمية

ة واإلسػياـ فػي عمليػة النمػو والتطػوير فػي األنشػطة الحيويػة المينيػة والف ريػة تلبية الحاجات الف ريػ3 األىداؼ
للمجتمػػ  المحلػػي واإلاليمػػي معػػًا والقيػػاـ بػػدور ميػػـ فػػي تطػػوير المنطقػػة مػػف خػػبلؿ البػػرامج المطػػورة الحديثػػة 

 .بدعميا البحث العلمي
 . و  لية الحاسوب اآللي وتقنية المعلومات  لية العلـو واآلداب و  لية إدارة األعماؿ 3 ال ليات واألاساـ العلمية 
الترجمػة ػ تػدريس اللمػة ) اسػـ المعلومػات وعلػوـ الم تبػات و اسػـ اللمػة االنجليزيػة 3 التخالالػات المطروحػة 
اللمػػة العربيػػة والدراسػػات اإلسػػبلمية و 3 و اسػػـ التربيػػة و معلػػـ محلػػؿ فػػي تخالالػػات( االنجليزيػػة  لمػػة أجنبيػػة 

 .لعلـو والرياضيات و اإلدارة و التسويؽ و التمويؿ و علوـ الحاسب اآللي العلوـ االجتماعية و ا
 الحالوؿ على الثانوية العامة أو ما يعادليا 3 شروط القبوؿ 

 .ب الوريوس في التخالالات المذ ورة أعبله 3 الدرجات العلمية 
اتيا ونظػاـ الدراسػة دليؿ الجامعة ويحتوي علػى جميػ  المعلومػات الميمػة عػف الجامعػة وتخالالػ3 المطبوعات 

 . فييا م  بياف شروط القبوؿ 
 .يوجد للجامعة مقراف جامعياف األوؿ في أبوظبي والثاني في العيف3 معلومات إضافية 

 
 

 3 العنػواف 
 العيف  -1790 -أبوظبي   - 359911 ب .ص

 03  7670000 - 02  35015555 ىاتؼ 
 03  7673971 - 02  35015590 فا س 

 38002212 ىاتؼ مجاني 
 3aduniv@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.adu.ac.ae الموا  االل تروني 

 
 
 
 
 
 

 رأس الخيمة -جامعة االتحاد  -28



 

 21 

 ـ31999 تاريخ اإلنشاء 
 

 3 نبػذة 
جامعية مقرىا في إمػارة رأس الخيمػة بدولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة  تخػتص بػالتعليـ جامعة االتحاد مؤسسة 

 .العالي والبحث العلمي في العلـو و والت نولوجيا واآلداب
ىندسػة الحاسػب اآللػي و علػوـ الحاسػب اآللػي و إدارة األعمػاؿو ونظػـ المعلومػات و 3 ال ليات واألاساـ العلمية 

 .و للمة االنجليزية والترجمة تعليـ اللمة االنجليزية
إال فػي تخالػص اليندسػة فيجػب أاّل %  60الثانوية العامة أو ما يعادليا و وأاّل يقؿ معدلو عف 3 شروط القبوؿ

 %.70يقؿ عف 
 .الب الوريوس في التخالالات المطروحة3 الدرجات العلمية

 .دليؿ الطالب الجامعي و ومنشورات تعريفية 3 المطبوعات 
 

 3العنػواف 
 رأس الخيمة - 32286 ب .ص

 07 32059999 ىاتؼ 
 07 32434000 ىاتؼ 
 07 32059982 فا س 

 3ittihadu@ittihad.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.ittihad.ac.ae الموا  االل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العيف  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة  - 29
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 ـ 31977 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة التعليـ العالي3 التبعية التنظيمية 

 
 3نبػذة 

3 ـ و انػت عنػد ت سيسػيا تضػـ أربػ   ليػات ىػي1977/ ىػػ1397أنشئت جامعة اإلمارات العربية المتحػدة عػاـ  
و التربيةو العلوـ اإلدارية والسياسية  .اآلدابو العلـو

ـ أنشئت  ليػة اليندسػة و ليػة الزراعػة التػي 1980ـ أنشئت  لية الشريعة والقانوفو وفي عاـ 1978وفي عاـ 
ـ تػػـ إنشػػاء عمػػادة االنتسػػاب الموجػػو حيػػث افتتحػػت  1981ليػػة علػػوـ التمذيػػةو وفػػي عػػاـ أالػػبحت فيمػػا بعػػد  

ـ و وفػػي عػػاـ 1986سػػبعة مرا ػػز توجيييػػة لتنفيػػذ ىػػذا النظػػاـو  مػػا أنشػػئت  ليػػة الطػػب والعلػػوـ الالػػحية عػػاـ 
 .ـ و تـ افتتاح  لية تقنية المعلومات 2000

 3المياـ واألىداؼ 
 .طبيقياػ تقديـ المعرفة ونشرىا وحسف ت

 .ػ بث األخبلؽ الفاضلة وترسيخيا والتمسؾ بيا في السلوؾ

 .ػ االستناد إلى اإلسبلـ في أالولو وايمو السامية والدعوة إلى مبادئو

 .ػ تنمية الثروة البشرية وتطوير المجتم 

 .ػ تنمية الدراسات المتعلقة بالحضارة اإلسبلمية والعربية وأالوؿ منطقة الخليج

الحديث منيجًا ومستول وتطبيقًا واالعتماد عليو في إعداد المتخالاليف في مواجيػة المشػ بلت  ػ العناية بالعلـ
 .بالبحث العلمي

 .ػ تؤ د الجامعة على اتجاىات التحديث والمشار ة   ساس لتحقيؽ أىدافيا

 .تتب  جامعة اإلمارات العربية المتحدة نظاـ الساعات المعتمدة3 نظاـ الدراسة 
توزع الدراسة في  ؿ عاـ جامعي على فالليف دراسييف خريفي ويبدأ في النالؼ الثػاني مػف 3 التقويـ الجامعي 

 .شير سبتمبر وربيعي ويبدأ في األسبوع األوؿ مف شير فبراير
 3شروط القبوؿ 

 .الحالوؿ على الثانوية العامة
 
 

 3واف ػالعن
 العيف  - 315551 ب .ص

 03 37642500 ىاتؼ 
 03 37645277 فا س 
 3uaeu@uaeu.ac.ae إلل تروني البريد ا

 3www.uaeu.ae.ae الموا  اإلل تروني 

 

 
 (جامعة اإلمارات 3 تاب  ) 
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 3 ال ليات واألاساـ العلمية 

 3  لية التربية 
 ـ31977 تاريخ اإلنشاء 
اسـ المناىج وطرؽ التدريس و اسػـ أالػوؿ التربيػة و اسػـ التربيػة الخاالػة  و اسػـ التربيػة 3 األاساـ العلمية 

 . الرياضية 
جازة التدريس في التخالالػات التاليػة 3 الشيادات الممنوحة الطفولػة المب ػرة 3 درجة الب الوريوس في التربية واز

 3و التربية االبتدائية في المسارات التالية 

ربيػػة اإلسػػبلمية واللمػػة العربيػػة و الرياضػػيات والعلػػوـ و االجتماعيػػات والتربيػػة الوطنيػػة و اللمػػة اإلنجليزيػػة و الت
 .اإلعااة السمعية والمتوسطة و اإلعااات الحسية و اإلعااات الشديدة  

 (حولية  لية التربية سابقاً )مجلة  لية التربية 3 المطبوعات 
 3 العنواف

 العيف  - 317551 ب . ص 
 303767720 ىاتؼ 
 037671294 -  3037671294فا س 

 3fedu.office@uaeu.ac.ae البريد إل تروني 
 3www.fedu.uaeu.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 3 لية تقنية المعلومات  
 ـ  32000 تاريخ اإلنشاء 

 (جامعة اإلمارات 3 تاب  ) 
 

 وتر و  ىندسة نظـ ال مبيوتر و ىندسة البرامجبيعلوـ ال م3 األاساـ العلمية
 .ىندسة االتالاالت و  أمف المعلومات و التجارة اإلل ترونية 

 الب الوريوس في التخالالات المطروحة 3 الدرجة العلمية
 3العنواف 

 العيف  - 317555 ب . ص 
  3037135506 ىاتؼ 
 3037645277 فا س 

 3info@cit.uaeu.ac.ae البريد إل تروني 
 3www.cit.uaeu.ac.ae الموا  اإلل تروني

 
 
 

 3 لية القانػوف 
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 ـ 31978 تاريخ اإلنشاء 
 .الدراسات األساسية و  اسـ النظـ العامة والسياسة الشرعية و اسـ المعامبلت  اسـ 3 األاساـ 

 درجة الليسانس في الشريعة والقانوف 3 الشيادات الممنوحة 
 . مجلة الشريعة والقانوف و وعدد مف ال تب 3 المطبوعات 

 3 العنواف 
 العيف  - 315551 ب .ص 

 037543998 - 3037555557 ىاتؼ 
  037545277 - 3037550655 فا س 

 ( لية القانوف  -جامعة اإلمارات 3 تاب  ) 
 3fsioffice@uaeu.ac.ae البريد إل تروني 

 3www.fsi.uaeu.ac.ae الموا  اإلل تروني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والعلوـ الالحية لية الطب 
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 ـ 31986 تاريخ اإلنشاء 
طػػػب المجتمػػػ  و ال يميػػػاء الحيويػػػةو العنايػػػة المر ػػػزةو طػػػب األسػػػرةو التعلػػػيـ الطبػػػي و طػػػب 3 األاسػػػاـ العلميػػػة 

علػػـ األدويػػةو علػػـ وظػػائؼ  الباطنيػػةو علػػـ األحيػػاء الدايقػػةو النسػػاء والتوليػػدوطب األطفػػاؿ و علػػـ األمػػراضو
 .األشعةو الجراحةو تخالالات عبلجية أخرلو الطب النفسيو علـ األعضاء

 .درجة الب الوريوس في العلوـ الطبية3 الشيادات الممنوحة
 3العنواف 

 العيف  - 315551 ب . ص 
 3037672000 ىاتؼ 
 3037672001 فا س 

 3info@fmhs.uaeu.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.fmhs.uaeu.ac.ae الموا  االل تروني 

  لية العلوـ 
 ـ31978 تاريخ اإلنشاء
اسـ الرياضيات وعلـو الحاسب اآللي و اسـ الفيزياء و اسػـ ال يميػاء و اسػـ علػوـ الحيػاة  و 3 األاساـ العلمية

 .اسـ الجيولوجيا 
 ( لية العلوـ  – جامعة اإلمارات3 تاب  ) 

 .درجة الب الوريوس في التخالالات الموجودة في ال لية3 الشيادات الممنوحة
 .درجة الماجستير في علوـ البيئة

 مجلة  لية العلـو  و الدليؿ الدراسي العاـ 3 المطبوعات
 3 العنواف 

 العيف  - 317551 ب . ص 
  3037677280 ىاتؼ 
 3037671291 فا س 

 3fsc@uaeu.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.fsc.uaeu.ac.ae العنواف اإلل تروني

 
 
 
 
 
 
 
 

  لية العلوـ االاتالادية واإلدارية 
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 ـ  31978 تاريخ اإلنشاء 
 .السياسة و اسـ إدارة األعماؿ اسـ اإلدارة العامة و اسـ المحاسبة و اسـ 3 األاساـ العلمية

 .س في التخالالات الموجودة بال ليةشيادة الب الوريو 3 الشيادات الممنوحة 
 .مجلة العلوـ االاتالادية واإلدارية3 المطبوعات 

 3العنواف 
 العيف - 315551 ب.ص 

 3037638860 ىاتؼ 
 ( لية العلوـ االاتالادية واإلدارية  –جامعة اإلمارات 3 تاب  ) 

 3037632383  فا س
 3fbe@uaeu.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.fbe.uaeu.ac.aeالموا  اإلل تروني 

 
  لية العلوـ اإلنسانية واالجتماعية

 ـ 31977 تاريخ اإلنشاء 

 
اإلسبلمية و اسـ اللمة العربية و اسـ االجتماع و اسـ الفلسفة  و اسـ اللمات اسـ الدراسات 3 األاساـ العلمية 

 .األجنبية و اسـ اإلعبلـ 

 شيادة الب الوريوس في التخالالات الموجودة في ال لية3 الشيادات الممنوحة
 .مجلة العلوـ اإلنسانية واالجتماعية3 المطبوعات 

 3العنواف 
 العيف - 315551 ب . ص

 3037828341 ىاتؼ 
 3037806412 فا س 

 3fhss@uae.ac.ae البريد إل تروني 
 3www.fhss.uaeu.ac.ae العنواف اإلل تروني

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  لية نظـ األةذية والزراعة
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 ـ31980 تاريخ اإلنشاء 
 

األراضي القاحلة و إدارة األعماؿ الزراعية وعلـو  المستيلؾ و علوـ األةذيػة و التمذيػة زراعة 3 األاساـ العلمية 
 .والالحة 

 .على األاؿ % 70الثانوية العامة علمي أو أدبي أو الثانوية الفنية الزراعية بمعدؿ 3 شروط القبوؿ
 .شيادة الب الوريوس في التخالالات الموجودة في ال لية3 الشيادات الممنوحة 

 .مجلة اإلمارات لنظـ األةذية والزراعة3 طبوعات الم
 3العنواف 

 العيف  - 315551 ب .ص
 3037133233 ىاتؼ  
 3037632384  فا س 

 3ametwally@uaeu.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.agri.uaeu.ac.ae الموا  االل تروني 

 . لية العلوـ الزراعية 3 االسـ السابؽ لل لية *   

 
 
 
 

 

  لية اليندسة
 ـ 31980 تاريخ اإلنشاء 
اسـ اليندسة المدنية و اسـ اليندسة ال يماوية والبتروؿ و اسـ اليندسػة المعماريػة و اسػـ 3  األاساـ العلمية 

 .ال يربائيةاليندسة المي اني ية و اسـ اليندسة 

 .شيادة الب الوريوس في التخالالات الموجودة بال لية3 الشيادات الممنوحة
 (اليندسة لية  –جامعة اإلمارات 3 تاب  ) 

 مجلة دراسات ىندسية3 المطبوعات 
 3العنواف 

 العيف  - 315551 ب .ص
 03 37638159 ىاتؼ 
  03 37632382 فا س 

 3coe.office@uaeu.ac.ae البريد اإلل تروني
 3www.engg.uaeu.ac.ae الموا  اإلل تروني
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 ـ31995 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 3 نبػذة 
جامعة أمري ية مقرىا مدينة دبي تقدـ تعليمًا ذا مستول رفي  و حااللة على اعتراؼ الجيات العلمية المسؤولة 

 .اإلمارات و ومعترؼ بالجامعة عالميًا في دولة 
الفنػػوف الجميلػػة و إدارة األعمػػاؿ و ت نولوجيػػا وىندسػػة المعلومػػاتو ىندسػػة ال يربػػاء 3 التخالالػػات المطروحػػة 

 . والحواسب اآللية واليندسة المدنية
 . الب الوريوس في التخالالات المطروحة3 الدرجات العلمية
 MBAماجستير في إدارة األعماؿ 3 الدراسات العليا 

 
 

 3العنػواف 
 دبي - 328282 ب .ص

 04 33999000 ىاتؼ 
 04 33998899 فا س 

 3info@aud.edu البريد اإلل تروني 
 3www.aud.edu الموا  االل تروني 
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 ـ 31997 تاريخ اإلنشاء
 ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 

 
 .الحالوؿ على الثانوية العامة أو ما يعادليا3 شروط القبوؿ 

  لية العلـو واآلداب و  لية اليندسة و  لية3 ال ليات واألاساـ العلمية 
 . التالميـ  و اليندسة المعمارية و مر ز التعليـ المستمر  

 (.نشرة ) و وأخبار الجامعة ( مجلة ) الشؤوف االجتماعية 3 المطبوعات 
 درجة الب الوريوس في التخالالات المطروحة3 الدرجات العلمية 
 درجة الماجستير في الترجمة 3 الدراسات العليا 

 
 3العنػواف 

  الشاراة - 326666 ب .ص
 06 35155555  ىاتؼ 
 06 35152200  فا س 

 3initchie@aus.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.aus.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي -جامعة حمداف بف محمد اإلل ترونية  - 32



 

 30 

 ـ32009 تاريخ اإلنشاء 
 خاص3 التبعية التنظيمية 

 
 

 3نبػذة 
تيدؼ الجامعة إلى تقديـ برامج ذات جودة عالية مف خبلؿ بيئة التعليـ اإلل ترونػيو ودعػـ متابعػة الػتعلـ مػدل 
الحيػػاةو ومعالجػػة األنشػػطة الحرجػػة للتنميػػة االاتالػػادية فػػي الػػوطف العربػػيو وذلػػؾ بريػػادة التعلػػيـ اإلل ترونػػيو 

 .ونشرىا مف خبلؿ التميز في البحث ونقؿ المعرفة وتزويد الدارسيف بخبرات فريدة وتنمية المعرفة
 
 

 3العنػواف 
 دبي مدينة دبي األ اديمية  -اإلمارات العربية المتحدة 

 الطابقاف الخامس والسادس  - 11مبنى راـ 
 اإلمارات العربية المتحدة -دبي  371477 ب .ص

 74 34141111 ىاتؼ 
 74 34393939 فا س 

 3inquiries@hbmeu.ae البريد اإلل تروني 
 3www.hbemu.ae.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عجماف  -جامعة الخليج الطبية  -33



 

 31 

 ـ31998 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 3نبػذة 
 .أنش ت بناء على توالية أعدتيا وزارة التربية والتعليـ  و وبنشراؼ وزارة الالحة 

 .و مر ز التعليـ المستمر لةو  لية العلوـ الطبية المساعدة لية الطب و  لية الاليد3 األاساـ العلمية 
 ب الوريوس 3 الدرجات العلمية 

 المجلة الطبية 3 المطبوعات 
 
 

 3العنػواف 
 عجماف   - 34184 ب .ص

 06  37431333 ىاتؼ 
 06  37431222 فا س 

 3gmcajman@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.gmcajman.com الموا  اإلل تروني 
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 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 
 

 3نبػذة 
يم ف للطلبػة مػف الجنسػيف مػف داخػؿ وخػارج دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة تقػديـ طلبػات القبػوؿ إلػى جامعػة 

يػتـ ابػوؿ الطلبػة فػي البػرامج األ اديميػة فقػط عػف طريػؽ التقيػيـ الػذي تجريػو الجامعػة لمقػدراتيـ علػى . خليفة
 .مستول 

 3شروط القبوؿ 
س والػػذي ال يسػػتوفي جميػػ  متطلبػػات القبػػوؿ ال امػػؿ و ػػاف مسػػتول الطالػػب الطالػػب المتقػػدـ لبرنػػامج الب ػػالريو 

مقبواًل في االمتحاف يم ف أف يؤىلو للحالوؿ على ابوؿ مشروط مثػاؿ علػى ذلػؾ فػي حالػة إذا لػـ ي ػف الطالػب 
مػػف حملػػة إحػػدل شػػيادات إجػػادة اللمػػة االنجليزيػػة ول نػػو حالػػؿ علػػى درجػػة مقبولػػة فػػي امتحػػاف القبػػوؿ للمػػة 

 .زية اإلنجلي
 3البرامج 

 لزمالػة -الد توراه  -الماجستير   -الب الوريوس 
 3العنػواف 

 الشاراة –جامعة خليفة    أبوظبي –جامعة خليفة 
 الشاراة - 3573 ب .ص  أبوظبي - 3127788 ب .ص

 06  35611333 ىاتؼ    02  34018000 ىاتؼ 
 3info@Kustar.ac.ae البريد اإلل تروني 

http://www.kustar.ac.aeالموقع اإللكتروني 
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 ـ31998 تاريخ اإلنشاء 
 

 3 نبػذة 
تػػـ ت سػػيس جامعػػة زايػػد علػػى أحػػدث الػػنظـ العلميػػة والتقنيػػة فػػي العػػالـ و وتػػـ افتتاحيػػا ألوؿ دفعػػة دراسػػية مػػف 

 .ـ و بفرعييا في  ؿ مف أبوظبي ودبي1998المواطنات في شير سبتمبر مف عاـ الطالبات 
 3 ال ليات واألاساـ العلمية 

والرياضػػيات والطػػرؽ ال ميػػة و الفنػػوف عيػػة والسػػلو ية و العلػػوـ الطبيعيةالعلػػوـ االجتما3  ليػػة اآلداب والعلػػوـ 
 .التطبيقية والتالميـ 

عػػبلـ و  ليػػة علػػوـ األسػػرة و وتطػػرح ىػػذه ال ليػػة بػػرامج دراسػػية فػػي  ليػػة التربيػػة و  ليػػة علػػوـ االتالػػاؿ واإل
و المػػذاء واإلدارة المذائيػػةو ااتالػػاديات األسػػرة وعلػػـ المسػػتيلؾ و الدراسػػات األسػػرية وعلػػـ النمػػو3 ت تخالالػػا

 .التوعية األسرية ووايادة المؤسسات المجتمعية
 3خالالات التاليةوتطرح ىذه ال لية برامج دراسية في الت3  لية علوـ اإلدارة 

 .و إدارة المالارؼ التجارية و التسويؽ (بفروعيا المختلفة ) المحاسبة 
تفتو جامعة زايد أبوابيا لقبوؿ الطالبات المواطنات مف خريجات مرحلة الدراسة الثانوية بمعػدؿ 3 شروط القبوؿ 

 .و وبعد اجتياز امتحاف القبوؿ باللمة االنجليزية%  70ال يقؿ عف 
 .ب الوريوس في التخالالات المطروحة3 العلمية الدرجات 

 .ماجستير في إدارة األعماؿ تخالص إدارة األعماؿ االل ترونية3 الدراسات العليا 
 .دليؿ الجامعة3 المطبوعات 

 .يوجد للجامعة مقراف األوؿ في أبوظبي والثاني في دبي 3 معلومات إضافية 
 
 

 3العنػواف 
 بيأبوظ - 4783دبي و  - 319282 ب .ص

 024453300 - 04 34021111 ىاتؼ 
 024434847 - 04 34021003 فا س 

 3webeditor@zu.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.zu.ac.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ32006 أإلنشاء  تاريخ
 3التبعية التنظيمية 

 
 3 نبػذة 

جامعة بػاريس السػوربوف 3 تمثؿ جامعة باريس السوربوف أبو ظبيو حاليلة تجربة جامعتيف فرنسيتيف  بيرتيف
وجامعػػػة بػػػاريس دي ػػػارت المتخالالػػػة فػػػي القػػػانوف والعلػػػـو السياسػػػية الم رسػػػة للفنػػػوف والعلػػػوـ اإلنسػػػانيةو 

 .واالاتالاد
 

 3  المناىج
السػػوربوفو وجامعػػة  -تػػوفر جامعػػة بػػاريس السػػوربوف ابػػو ظبػػي جميػػ  الدراسػػات التػػي توفرىػػا جامعػػة بػػاريس

يقػػـو بتػػدريس المػػواد الدراسػػية أسػػاتذة مػػف جامعػػة السػػوربوف فػػي بػػاريس معتمػػديف نظػػاـ . دي ػػارت-بػػاريس
 .األوربي و شيادة ُتمَنو مف باريسالوحدات الدراسية 

 3في االختالاالات التالية( سنوات 3)يوس وتمنو الجامعة درجة الب الور 
 ب الوريوس في االاتالاد واإلدارة -
 ب الوريوس في األدب الفرنسي والمقارف  -
 ب الوريوس في الجمرافيا والتخطيط الحضري -
 الدولية ب الوريوس في التاريخ والحضارات والقضايا -
 ب الوريوس في الفف وعلـ اآلثار -
 
 (  جامعة السوربوف3 تاب  ) 
 ب الوريوس في األعماؿ الدولية واللمات -
 ب الوريوس في القانوف والعلـو السياسية -
 ب الوريوس في الفلسفة وعلـ االجتماع -
 ب الوريوس في المعلومات واالتالاالت-

 3 دراسات الماجستير
 والعبلاات الدبلوماسية والدولية -القانوف الدولي 
 األعماؿ واللمات

 واإلعبلـالتسويؽ واإلدارة 
 تدريس اللمة الفرنسية لمير الناطقيف بيا

  التخطيط الحضري
 تاريخ الفف وعلـ المتاحؼ

 
 3العنػواف 

 أبوظبي - 338044 ب . ص 
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 02 36569666  ىاتؼ 
 02 36569656  فا س 

 3admissions@psuad.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sorbonne.ae الموا  اإلل تروني 

 

 
 

 الشاراة -جامعة الشاراة  -37
 ـ 31997 تاريخ اإلنشاء

 
 3 نبػذة 

الدراسػة فييػا .. جامعة ح ومية معترؼ بياو ومؤسسة علمية عامة مستقلة ةير ربحية تمل يا ح ومة الشػاراة
 .ةير مختلطة

اإلسبلمية و  لية القانوفو   لية اآلداب والعلوـ و  ليػة إدارة  لية الشريعة والدراسات 3 ال ليات األاساـ العلمية 
األعماؿ و  لية اليندسػو و ليػة الطػب و  ليػة الفنػوف والتالػميـ و  ليػة االتالػاؿ و ليػة المجتمػ  و  ليػة العلػوـ 

بػرات الطبيةو  لية طب األسنافو  لية الاليدليةو معيد التنمية المينيةو مر ز البحػوث والدراسػات و مر ػز المخت
 .المر زية و مر ز اللمات و الدراسات العليا والبحث العلمي

 .الب الوريوس و دبلوـ التفتيش المذائيو دبلوـ التفتيش البيئي3 الدرجات العلمية 
الماجسػػتير التنفيػػذي فػػي إدارة األعمػػاؿو الماجسػػتير فػػي اللمػػة العربيػػة وآدابيػػاو الماجسػػتير 3 الدراسػػات العليػػا 
 .و الماجستير في علـ الحاسب اآللي(الترجمة) باللمة االنجليزية

مجلة المنبر الجامعي و الدليؿ السنوي و ال تاب السنويو مؤلفات ودراسات وأبحاث أعضاء ىيئػة 3 المطبوعات 
التػػدريس و  تػػػب األبحػػاث وأوراؽ العمػػػؿ المطروحػػة فػػػي المػػػؤتمرات الوطنيػػة والقوميػػػة والدوليػػة التػػػي تعقػػػدىا 

 ى دليؿ أعضاء ىيئة التدريسو مشاي  البحوث الجامعةو باإلضافة إل
 
 (جامعة الشاراة 3 تاب  ) 

العلػػوـ اإلنسػػانية  –العلػػوـ الشػػرعية القانونيػػة  –دليػػؿ جامعػػة الشػػاراة  –دليػػؿ الدراسػػات العليػػا  –المدعومػػة 
 .النشر العلمي ألعضاء ىيئة التدريس –العلوـ البحثية والتطبيقية  –واالجتماعية 

 
 3 العنػواف 

 الشاراة  - 327272 ب .ص
 06 35585000 ىاتؼ 
 06  5050110 - 06  35585099 فا س 

 3info@sharjah.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sharjah.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 عجماف  -جامعة عجماف للعلـو والت نولوجيا  -38
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 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 
 

و اإلعػبلـو اإلدارةو التربيػةو اللمػات سػنافو الالػيدلةو الحاسػوبو اليندسػة لية طب األ3 ال ليات واألاساـ العلمية
 . والترجمة

 . شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا بشرط اعتماد الشيادة مف وزارة التربة والتعليـ والشباب3 شروط القبوؿ 
 الب الوريوس3 الدرجات العلمية

 . و الدل الجامعةبو نشرة الجامعة و مجلة الجامعةدليؿ الجامعةو دليؿ الطال3 المطبوعات
 

 3العنػواف 
 عجماف  -  3346 ب .ص

 38006688 ىاتؼ مجاني  – 3067466666 ىاتؼ 
 06 37468888  فا س 

 3info@ajman.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.ajman.ac.ae ل تروني الموا  اإل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي -جامعة المرير  -39
 ـ32001 تاريخ اإلنشاء 
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 3 نبػذة 

مؤسسػػة تعلػػيـ عػػالي شػػاملة ةيػػر ربحيػػة تػػوفر الدراسػػة الجامعيػػة وتعنػػي بػػالبحوث والتعلػػيـ المتميػػز وخدمػػة 
 .المجتم  وزيادة فرص التعليـ 

 3 األىداؼ 
م انيػات تعليميػة متميػزة و  المساىمة في تلبية الطلب المتنػامي للػتعلـ للمػواطنيف والمقيمػيف و وتػوفير مرافػؽ واز

 .تشجي  البحوث والنشاطات التنمويةو 
 لية اليندسػة والتقانػةو  ليػة علػوـ الحاسػوب و  ليػة العلػوـ اإلداريػة و  ليػة اآلداب 3 ال ليات واألاساـ العلمية 

 .لعلوـ و اليندسة اإلل ترونية وال يربائية و وىندسة علوـ الحاسوبوا
 .شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا3 شروط القبوؿ 

 . الب الوريوس في التخالالات المطروحة3 الدرجات العلمية 
 

 3العنػواف 
 دبي - 337374 ب .ص

 04  34200223 ىاتؼ 
 04  34200224 فا س 

 3info@agu.co.ae البريد اإلل تروني 
 3www.agu.co.ae الموا  االل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي  -جامعة ولونمون   -40
 ـ31993 تاريخ اإلنشاء 
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 . ـ 1993جامعة استرالية ت سست في دبي عاـ 3 نبػذة 
 3 األىداؼ 

 ليػة إدارة األعمػاؿ و  ليػة الدراسػات 3 العالي في منطقة الخليج العربػي ال ليػات واألاسػاـ العلميػة  تقديـ التعليـ
و  ليػة إدارة األعمػاؿ الدوليػة و  ليػة إدارة ( تخالالات تسويؽ و مالية و ااتالاد و إدارة ) العليا و  لية التجارة 

 .و  لية علـو وت نولوجيا االنترنت الجودة و  لية ت نولوجيا المعلومات و  لية علوـ ال مبيوتر  
 IELTSأو  TOFEL+ وما فوؽ % 70شيادة الثانوية العامة بمعدؿ 3 شروط القبوؿ 

 
 

 3العنػواف 
 دبي - 320183 ب .ص

 04 33954422 ىاتؼ 
 04 33672760 فا س 

 3info@uowdubai.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.uowdubai.ac.ae وا  االل تروني الم
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 الكليبت والمعبهذ

 
 أ اديمية أبوظبي للشعر العربي  -41

 ـ32008  تاريخ اإلنشاء

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 التبعية التنظيمية 
 

البحث فػي الشػعر العربػي وتوثيقػو والسػعي إلػى إعػادة إحيائػو باعتبػاره تؤدي األ اديمية دورًا رئيسيًا في عملية 
وتسعى األ اديمية إلى رعاية الشعر العربي ودعمو لي وف لو دورًا ثقافيًا إبداعيًاو مف خبلؿ . أىـ إش اؿ اإلبداع

جػػراء األبحػاث وتنظػيـ المػػؤتمرات وحلقػات النقػاش لؤل اديميػػة  أمػػا الميمػة األساسػية. عقػد الحلقػات الدراسػية واز
وتنقسػػـ األ اديميػػة إلػػى ثبلثػػة أاسػػاـ . فتتمثػػؿ فػػي تعزيػػز التواالػػؿ والتفاعػػؿ بػػيف البػػاحثيف وذوي االختالػػاص

 3رئيسية ىي 
 3  األ اديمية العلمية 

 3ويعنى ىذا القسـ بالدراسة األ اديمية للشعر العربي 
ف خػػبلؿ دورات دراسػػية يشػػارؾ فييػػا اواعػػد  تابػػة الشػػعر و وطػػرؽ اإلنشػػاد و ومػػذاىب النقػػد الشػػعري و وذلػػؾ مػػ

 .عبلوة على ذلؾ يعمؿ القسـ على جم  وتوثيؽ وأرشفة الشعر التقليدي. باحثوف محليوف وعرب وأجانب
 3المسابقات الشعرية 

" يشرؼ ىذا القسـ علػى المشػاري  الثقافيػة والمسػابقات والبػرامج المتعلقػة بالشػعر والثقافػة علػى ةػرار برنػامج 
 ".ميرجاف أمير الشعراء "  و" شاعر المليوف

 
 

 3الموسوعات 
يشػػرؼ ىػػذا القسػػـ علػػى نشػػر الموسػػوعات الشػػعرية ومجموعػػات الشػػعر ال بلسػػي ي والنبطػػيو والمخطوطػػات 

ويػػتـ التخطػػيط حاليػػا إلنشػػاء مر ػػز أبحػػاث للمتخالالػػيف فػػي الشػػعر العربػػي ال بلسػػي ي .والنشػػرات الدوريػػة 
ة وخارجيػا حتػى  يػوفر ااعػدة بيانػات شػاملة لجميػ  األبحػاث القائمػة والنبطي في دولة اإلمارات العربية المتحد

 .والجارية حوؿ الشعر واألدب الشعبي
 

 3واف ػالعن
 أبوظبي - 32380 ب .ص

 02 - 36433229 ىاتؼ  
 02 - 36433323 فا س 

        3aop@adach.ae البريد اإلل تروني 

 3www.poetryacademy.ae  3ل تروني إل الموا  ا

 الشاراة  - لية اتالاالت لليندسة  -42
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 ـ31989 تاريخ اإلنشاء 
 

 3 نبػذة 
 .أنشئت  لية اتالاالت لليندسة عاـ بواسطة مؤسسة اإلمارات لبلتالاالت

 ر برامج دراسية حديثة في مجاؿ اليندسة فتو حيث 
ي وف مف مواطني دولة اإلمارات و وأف ي وف حاالبًل على الشيادة الثانوية العامة و القسػـ أف 3 شروط القبوؿ 

عامًا و وأف يجتاز امتحانػات القبػوؿ التحريريػة  20بالمائة وأال يزيد عمره عف   70العلمي و بنسبة ال تقؿ عف 
 .والمقابلة الشخالية والفحص الطبي الشامؿ

الشػػػرؼ فػػػي ىندسػػػة االتالػػػاالت أو اليندسػػػة االل ترونيػػػة أو ىندسػػػة  درجػػػة ب ػػػالوريوس3 الػػػدرجات العلميػػػة 
 .ال مبيوتر

 .تطرح ال لية برنامج الماجستير3 الدراسات العليا 
 .دليؿ الجامعةو مجلة  ليؾ3 المطبوعات 

 
 3العنػواف 

 الشاراة - 3980 ب .ص
 06  35611333 ىاتؼ 
 06 35611789 فا س 

 3mec@ace.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.ece.ac.ae الموا   االل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاراة - لية األفؽ  -43
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 ـ 31990 تاريخ اإلنشاء 
 خاص3 التبعية التنظيمية 

 
 

 3 األىداؼ 
 .مسيرة المجتم  االلتزاـ بخدمة التعليـ وتحضير الطبلب للمساىمة في 

 .إدارة األعماؿ 3 ال ليات واألاساـ العلمية 
 .سياحة و سفر و تسويؽ و أنظمة المعلومات و األعماؿ الدولية 3 التخالالات المطروحة 

و واجتياز امتحاف التوفؿ وامتحاف القبػوؿ الخػاص %  60الحالوؿ على الثانوية العامة بنسبة 3 شروط القبوؿ 
 .ضياتبال لية  في مادة الريا

دبلـو وب الوريوس في إدارة األعماؿ تخالص سياحة وسفر و تسػويؽو أنظمػة المعلومػات و 3 الدرجات العلمية 
 .األعماؿ الدولية

 . تيب عف ال لية و مجلة نيوزاليف3 المطبوعات 
 

 3العنػواف 
 الشاراة - 31797 ب .ص

 06 35441155 ىاتؼ 
 06 35441166 فا س 

 3admissions@skylineunversity.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.skylineunversity.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي  - لية اإلمارات لئلدارة وت نولوجيا المعلومات  -44
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 ـ31998 اإلنشاء تاريخ 
 خاص3 التبعية التنظيمية 

 
 

 3 األىداؼ 
 .توفير تعليـ عالي الجودة و تييئة الطبلب للحالوؿ على مينة مناسبة

 . لية العلوـ و  لية اإلدارة 3 األاساـ العلمية 
زيػة و  حػد أدنػى فػي مػادتي اللمػة اإلنجلي%  50شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليػا و بنسػبة 3 شروط القبوؿ
 . والرياضيات 

 .الدبلوـ في التخالالات المطروحة 3 الدرجات العلمية 
 
 
 

 3العنػواف 
 دبي    - 339292 ب .ص

  04 32675016 ىاتؼ 
  04 32675048 فا س 

 3admissions@ecmit.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.ecmit.ac.ae الموا  االل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لية اإلمارات للتطوير التربوي  -45
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 ـ 32007 تاريخ اإلنشاء 
 

أنش ت إمارة أبوظبى لية اإلمارات للتطويرالتربويلت ػوف مؤسسػة تعليميػة جديػدة ذات مسػتول عػالمي مػف الريػادة 
 .واألبحاث التربوية وتطوير المدارساإلاليميةفي مجاؿ تعليـ المعلميف 

وادت سست ىذه ال لية لتلعب دورًا جوىريًا فى تحديث التعليـ المدرسيليس فقط علىمستول الشػرؽ األوسػط  لػو 
تعلػيـ  فػيحيث ستتولى ال لية مياـ إعػداد جيػؿ جديػد مػف المعلمينػالمتميزيف والػرواد ممػف سػيلعبوف دورًا ىامػًا 

 .األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػباباإلمارات وفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ألراػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 3 أىداؼ ت سيسال لية
 .التربوية لبحوثاوتطوير إعداد المعلميف والمعلمات - 

 .تطوير المدارس وتحديث التعليـ في الدولة والشرؽ األوسط- 

  .العالية في التعليـالجودة   الجم  بيف الخبراتالعالمية وال فاءات المحلية مف أجؿ ضماف- 

 تفتو أبواب  لية اإلمارات للتطوير التربوي لطبلبوطالبات - 
 .الثانوية العامة          

 3مزايا االنضماـ لل لية 

 .م اف ة مالية شيرية- 

 .جياز  مبيوترشخالي- 

 .عقد عمؿ بعد إتماـ البرنامج -
 

 

 3 مواالفات الخريجيف
 :اإلماراتبالسمات التاليةيتميز خريجو  لية 

 .إجادة ميارات اإلتالاؿ الفعاؿ- 

 .إتقاف اللمة اإلنجليزيةوميارات القراءة وال تابة بيا- 

  .التعاطي م  تقنيات المعلومات واإلتالاالت- 

 .إجادة ميارات التعليـ المستقؿ- 

 . اإلدارة والتقييـالمراابةو   تطبيؽ ميارات التدريس الفعاؿ بما فى ذل التخطيطو اإلشتراؾو - 

 .تجسيد ميارات العمؿ فىفريؽ- 

   :       شروط القبوؿ فيال لية

 .أف ي وف مف مواطني دولة اإلمارات -

 .أدنىفي الثانوية العامة  حد %77نسبة أف ي وف حاالبًل على -

 .في امتحانالسيبا للمة اإلنجليزية 157أف ي وف حاالبًل على  -
 

 3العنػواف 



 

 44 

 أبوظبي - 3116661 الندوؽ البريد 

 3696430071 ىاتؼ 

 3641164102 فا س 
 info@ecae.ac.ae 3البريداألل تروني 

 3www.ecae.ac.ae اإلل تروني  الموا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبوظبي  - لية اإلمارات للت نولوجيا  -46
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 ـ31993 تاريخ اإلنشاء 
 خاص3 التبعية التنظيمية 

 
 (.ثنائي التخالص)دبلـو إدارة األعماؿ ونظـ المعلومات 3 األاساـ العلمية 

 .شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا 3 شروط القبوؿ
 (ائي التخالصثن) دبلـو إدارة األعماؿ ونظـ المعلومات3 الدرجات العلمية 

 
 3العنػواف 

 أبوظبي  - 341416 ب .ص
 ( البنات )  3026420420 ىاتؼ 
 02 36266010  ىاتؼ 
 02 36276664   فا س

 ectuae@emirates.net.ae 3 البريد اإلل تروني 
 3www.eituae.com الموا  االل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي   - لية اإلمارات للطيراف  -47
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 ـ 31991 تاريخ اإلنشاء 
 طيراف اإلمارات3 التبعية التنظيمية 

 3 نبػذة 
ـ و ثـ تـ دمج ال لية مػ  طيػراف 2001ـ و باسـ  لية دبي للطيراف و 1991ال لية بمرسـو أميري سنة ت سست 
 ( حاللت ال لية على اإلعتماد األ اديمي ) .اإلمارات 
 .تعليـ وتدريب حملة الثانوية العامة على الميارات الخاالة بالطيراف 3 األىداؼ 

سػة الػيانة الطػائرات و ىندسػة ال مبيػوتر واإلل ترونيػات و ىندسػة الدراسػات اليندسػية و ىند3 األاساـ العلميػة 
 .والسفر ال يرباء واإلل ترونيات و ىندسة االتالاالت و إدارة األعماؿو السياحة 

 .شيادة الثانوية العامة أو ما يعادلياو واجتياز امتحاف تحديد المستول داخؿ ال لية3 شروط القبوؿ 
 نيو الدبلوـ العاليو الب الوريوس الدبلوـ الوط3 الدرجات العلمية 
 الماجستير3 الدراسات العليا 

 3العنػواف 
 دبي  - 353044 ب .ص

 04 32824000 ىاتؼ 
 04 32824222 فا س 

 3info@emiratesaviation college.com البريد اإلل تروني 
 www.emiratesaviation college.com 3 الموا  االل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عجماف  - لية التعاوف الخليجي الجامعية  -48
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 ـ32003 تاريخ اإلنشاء 
 

تيدؼ ال لية إلى توفير التعليـ الجامعي المتميز لطبلبياو ودعػـ وتشػجي  البحػوث العلميػة المرتبطػة 3 األىداؼ 
م انات ىيئة التدريس وطػبلب ال ليػة لئلسػياـ بفعاليػة  باحتياجات المجتم  المحلي والخليجي وت ريس طااات واز

 . اعيةفي تطوير اإلمارة وتلبية احتياجات مجتمعيا الثقافية واالجتم
 .اسـ القانوفو اسـ إدارة األعماؿ3 األاساـ العلمية 
% 65في الثانوية العامة وما يعادليػا وعلػى نسػبة % 60الحالوؿ على الثانوية العامة بمعدؿ 3 شروط القبوؿ 

 .في الثانوية الفنية
 ب الوريوس3 الدرجات العلمية 

 . طالب و دليؿ مر ز خدمة المجتم دليؿ ال ليةو دليؿ ال3المطبوعات 
 

 3العنػواف 
 عجماف  - 33106 ب .ص

 06 37400777 ىاتؼ 
 06 37400778 فا س 

 3info@gcuc.ae البريد اإلل تروني 
 3www.gcuc.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ31989 تاريخ اإلنشاء 
  ليات التقنية العليا3 التبعية التنظيمية 

 
مػ   60تقبؿ الطبلب المواطنيف الحاالليف على الثانوية العامػة أو مػا يعادليػا بمجمػوع يفػوؽ 3  شروط القبوؿ 

 .اختبار مواد اللمتيف العربية واإلنجليزية والرياضيات 
و ( و المالػػارؼ و أنظمػػة المعلومػػات اإلدارة التجاريػػة و المحاسػػبة) ة إدارة األعمػػاؿ التجاريػػ3 المنػػاىج والبػػرامج 
 ( .س رتارية تنظيمية و  إدارة م تبية )إدارة الم اتبو  

 دبلـو عالي تقني3 الشيادات الممنوحة 
 

 3 العنػواف 
 دبي  - 316062 ب .ص

 04 32672929 ىاتؼ 
  04 32673939 فا س 

 dwc@hct.ac.ae 3 البريد اإلل تروني 
 3www.dwc.hct.ac.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ31993 تاريخ اإلنشاء 
  ليات التقنية العليا 3 التبعية التنظيمية 

 
 
 

 .إدارة األعماؿ و ت نولوجيا االتالاالت و التعليـو ت نولوجيا المعلومات 3 ال ليات واألاساـ العلمية 
 .شيادة الثانوية العامة 3 شروط القبوؿ 

 الدبلوـ العالي –الدبلوـ 3 الدرجات العلمية 
 
 

 3 العنػواف 
 رأس الخيمة - 34792 ب .ص

 07 32210550 ىاتؼ 
 07 32210660 فا س 

 3bmountford@hct.ac.ae د اإلل تروني البري
 3www.hct.ac.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ 31997 تاريخ اإلنشاء 
  ليات التقنية العليا 3 التبعية التنظيمية 

 
 
 

اسػػـ العلػػوـ الالػػحية و اسػػـ اليندسػػة و اسػػـ ت نولوجيػػا المعلومػػات و اسػػـ إدارة 3 واألاسػػاـ العلميػػةال ليػػات 
 (CASE)األعماؿ و اسـ التربية و اسـ ت نولوجيا االتالاالت و مر ز الدراسات التطبيقية في التربية 

 .شيادة الثانوية العامة 3 شروط القبوؿ 
 .و شيادة الب الوريوس ( سنوات  4)و شيادة الدبلوـ العالي ( وات سن 3) شيادة الدبلوـ 3 الدرجات العلمية 

 نشرة أ اديمية الادرة عف مر ز الدراسات التطبيقية في 3 الفنار 3 المطبوعات 
 .مجلة طبلبية خاالة ب لية الطالبات 3 التربية و وجواىر 

 
 3العنػواف 

 الشاراة  - 37947 ب .ص
 06 35585333 ىاتؼ 
 06 35585353 فا س 

 3schweb@hct.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.scht.ac.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 
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  ليات التقنية العليا 3 التبعية التنظيمية 
 
 

فمػػا فػػوؽ فػػي الثانويػػة العامػػة أو مػػا % 60تقبػػؿ الطالبػػات المواطنػػات الحاالػػبلت علػػى نسػػبة 3 شػػروط القبػػوؿ 
 . يعادليا م  اختبار في مواد اللمتيف العربية واإلنجليزية والرياضيات 

و إدارة المحاسػػبات التجاريػػة  إدارة الم اتػػب و سػػ رتارية  إدارة األعمػػاؿ و اإلدارة التجاريػػة3 المنػػاىج والبػػرامج 
 . تنفيذية و اإلدارة الم تبية

 .دبلـو عالي تقني 3 الشيادات الممنوحة 
 
 

 3العنػواف 
 العيف - 317258 ب .ص

 03 37820777 ىاتؼ 
 03 37820066 فا س 

 3hct-aaw@hct.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.hct.hct.ac.ae الموا  اإلل تروني 
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 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 
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  ليات التقنية العليا 3 التبعية التنظيمية 
 
 

فمػػا فػػوؽ مػػ  % 60تقبػػؿ ال ليػػة الطػػبلب المػػواطنيف الحاالػػليف علػػى الثانويػػة العامػػة بنسػػبة 3 شػػروط القبػػوؿ 
 . اختبار في مواد اللمتيف العربية واإلنجليزية والرياضيات 

) اليندسػػػة اإلل ترونيػػػة .إدارة األعمػػػاؿ التجاريػػػة و إدارة المحاسػػػبة التجاريػػػةو المالػػػارؼ 3 المنػػػاىج والبػػػرامج 
ىيا ػػػػػػؿ ومحر ػػػػػػات ) واليندسػػػػػػة المدنيػػػػػػة و ت نولوجيػػػػػػا الطػػػػػػائرات و نظػػػػػػـ المعلومات( ترو الػػػػػػيانة  ومبيػػػػػػو 
 (.إل ترونيات الطيراف/الطائرات

 . دبلـو عالي تقني 3 الشيادات الممنوحة 
 
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي  - 325035 ب .ص

 02  34451514 ىاتؼ 
 02  34451571 فا س 

 3info.admc@hct.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.admc.hct.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 دبي - لية التقنية العليا للطبلب  -54
 ـ31989 تاريخ اإلنشاء 

  ليات التقنية العليا3  التبعية التنظيمية
 
 

فما فوؽ في الثانوية العامة أو مػا يعادليػا مػ  % 60الطبلب الحاالليف على نسبة تقبؿ ال لية 3 شروط القبوؿ
 .اختبار في مواد اللمتيف العربية واالنجليزية والرياضيات 

 .و المالارؼوأنظمة المعلومات اإلدارة التجارية و المحاسبة3 ة إدارة األعماؿ التجاري3 البرامج والمناىج 
 .ا اليندسة المدنية و ت نولوجيا اليندسةت نولوجي3 ت نولوجيا اليندسة 

 .المي اني يةو ت نولوجيا اليندسة اإلل ترونية و  مبيوترو الناعة
 .ىيا ؿ ومحر ات الطائرات و إل ترونيات الطيراف3 ت نولوجيا الطائرات 

 .دبلـو عالي تقني 3 الشيادات الممنوحة 
 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 315825 ب .ص
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  04 33260333 ىاتؼ 
 04 33260303 فا س 

 3info@hct.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.dbm.hct.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 رأس الخيمة  - لية التقنية العليا للطبلب  -55
 ـ 31993 تاريخ اإلنشاء 

 يات التقنية العليا  ل3 التبعية التنظيمية 
 
 

 .إدارة األعماؿ و اليندسة الت نولوجية و ت نولوجيا المعلومات 3 ال ليات واألاساـ العلمية 
 .شيادة الثانوية العامة 3 شروط القبوؿ 

 .دبلـو عالي تقني 3 الشيادات الممنوحة 
 

 3العنػواف 
 رأس الخيمة  - 34793 ب .ص

 07 32212999 ىاتؼ 
 07 32211611 فا س 

 3info@hct.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.rkm.hct.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 

 الشاراة  - لية التقنية العليا للطبلب  -56
 ـ31998 تاريخ اإلنشاء 

  ليات التقنية العليا 3 التبعية التنظيمية 
 

 3 األىداؼ 
عدادىـ للعمؿ وسد حاجة مجتم  اإلمارات لؤليدي العاملة المواطنة  . القؿ ميارات الطلبة المواطنيف واز

 اسـ إدارة األعماؿ و اسـ أنظمة المعلومات و اسـ ت نولوجيا اليندسة 3 األاساـ العلمية 
األعماؿ التطبيقية و التجارة اإلل ترونيػة و معالجػة المعلومػات بالحاسػب اآللػي و إدارة 3 التخالالات المطروحة 

 .شب ات ال مبيوتر و ىندسة المي اتروني يو ت نولوجيا اليندسة التطبيقية 
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 .شيادة الثانوية العامة بمختلؼ فروعيا 3 شروط القبوؿ 
 .الدبلوـ و الدبلوـ العالي و الب الوريوس 3 الدرجات العلمية 

 .مجلة المنار  3 لمطبوعات ا
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 37946 ب .ص

 06 35585222 ىاتؼ 
 06 35585252 فا س 

 3info@hct.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3http://sim.hct.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 العيف  - لية التقنية العليا للطبلب  -57
 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 

  ليات التقنية العليا 3 التبعية التنظيمية 
 

 3 األىداؼ 
عدادىـ للعمؿ وسد حاجة مجتم  اإلمارات لؤليدي العاملة المواطنة  . القؿ ميارات الطلبة المواطنيف واز

%  60ثانويػة العامػة أو مػا يعادليػا بمجمػوع يفػوؽ تقبؿ الطبلب المػواطنيف الحاالػليف علػى ال3 شروط القبوؿ 
 .م  اختبار مواد اللمتيف العربية واإلنجليزية والرياضيات 

 ( اإلدارة التجارية و إدارة المحاسبة التجارية ) إدارة األعماؿ التجارية 3 المناىج والبرامج 
 . اليندسة اإلل ترونية و ال مبيوتر و الالناعة 3 الت نولوجيا 

 .دبلـو عالي تقني 3 ات الممنوحة الشياد
 

 3 العنػواف 
 العيف  - 317155 ب .ص

 03 37820888 ىاتؼ 
 03 37820099 فا س 

 aam.@net.ac.ae 3 البريد اإلل تروني 
 3www.aam.net.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 
 أبوظبي - لية الخوارزمي الدولية  -58

 ـ 31985 تاريخ اإلنشاء 
 خاص3 التبعية التنظيمية 
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 3 نبػذة 
ـ و حيػث  ػاف اسػميا فػي ذلػؾ الواػت معيػد  1985ال لية حااللة على ترخيص مف وزارة التربية والتعليـ لعػاـ 

الخػػوارزمي و وتمػػنو دبلػػوـ لسػػنتيف فػػي دراسػػات ال مبيػػوتر فػػي دولػػة اإلمػػاراتو وال ليػػة شػػريؾ مػػرخص للحلػػوؿ 
 .ومعترؼ بيا  مر ز تدريب للمي روسوفت إلى جانب أنيا مر ز معترؼ بو إلجراء االختبارات  التدريبية
 .تدريب الطبلب على مادتي التف ير المنطقي واالتالاؿ3 األىداؼ 

 دبلـو دراسات الحاسب اآللي 3 الدرجة العلمية
 الثانوية العامة 3 شروط القبوؿ 

 
 3 العنػواف 

 أبوظبي - 325669  ب .ص
 02  36789700  ىاتؼ

 02  36789300 فا س 
 3info.khawarizmi@com البريد ال تروني 

 3www.khawarizmi.com الموا  اإلل تروني 
 

 دبي  - لية دبي الجامعية  - 59
 ـ 31997 تاريخ اإلنشاء 

 ةرفة تجارة والناعة دبي3 التنظيمية التبعية 
 
 

 .الثانوية العامة االنجليزية و واألمري ية 3 شروط القبوؿ 
 ليػػة إدارة األعمػػاؿ و  ليػػة التالػػميـ والفنػػوف التطبيقيػػة و  ليػػة ت نولوجيػػا المعلومػػات و مر ػػز اللمػػة 3 ال ليػػات 

 . االنجليزية و اسـ التعليـ العاـ و مر ز اإلدارة والتنمية المينية
 .الب الوريوس 3 الدرجات العلمية 

 
 3العنػواف 

 دبي  - 314143 ب .ص
 04 32224511 ىاتؼ 
 04 32242151 فا س 

 3info@duc.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.duc.ac.ae الموا  اإلل تروني 
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 دبي  - لية دبي لئلدارة الح ومية  -60

 ـ 32004 تاريخ اإلنشاء 
 

 3 نبػذة 
 . لية جامعية تعتمد على تبلاي الخبرات بينيا وبيف  لية  يندي لئلدارة الح ومية بجامعة ىارفارد 

وتعمػؿ تيدؼ ال لية إلى تطوير اإلدارة الح وميػة إلعػداد جيػؿ مػف الشػباب لي ونػوا اػادة المسػتقبؿ و 3 األىداؼ 
على إعداد البحوث الخاالة بػاإلدارة الح وميػة و وتعزيػز اداء واػدرات القطػاع الح ػومي و واإلسػياـ فػي تطػوير 

 . دراسات اإلدارة الح ومية بالتعاوف م  مؤسسات عالمية عريقة واالستفادة مف الخبرات اإلاليمية المتميزة 
 .ونية و واإلدارة في عالـ مترابط دورات متنوعة حوؿ الح ومة االل تر 3 التخالالات المطروحة 

 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 373311 ب .ص

 04 33293290 ىاتؼ 
 04 33293291 فا س 

 3dsg@eo.ae البريد اإلل تروني 

 3www.dsg.ae الموا  اإلل تروني 
 

 دبي - لية دبي الطبية للبنات  -61
 ـ 31986 تاريخ اإلنشاء 

 
 

 3 نبػذة 
تعتبر  لية دبي الطبية للبنات أوؿ  لية تمنو شيادات الب الوريوس في الطب العاـ والجراحة في دولة اإلمارات 

 .العربية المتحدة
 تخريج طبيبات مسلمات مؤىبلت لخدمة  المجتم  العربي واإلسبلمي 3 األىداؼ 

 . واجتياز امتحاف القبوؿ   %80 الثانوية العامة القسـ العلمي بمعدؿ ال يقؿ عف3 شروط القبوؿ 
 .الطب العاـ 3 التخالالات المطروحة 

 .ب الوريوس في الطب العاـ والجراحة3 الدرجات العلمية 
 . دليؿ ال لية3 المطبوعات 

 
 3العنػواف 

 دبي   - 320170 ب .ص
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 04 32646465 ىاتؼ 
  04 32646130 فا س 

 3dmcg@dmcg.edu البريد اإلل تروني 
 3www.dmcg.edu الموا  اإلل تروني 

 
 دبي - لية دبي للاليدلة  -62

 ـ31992 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 3 نبػذة 
أنشػػ ت  ليػػة دبػػي للالػػيدلة بمبػػادرة مػػف الحػػاج سػػعيد بػػف أحمػػد آؿ لوتػػاه إلتاحػػة الفرالػػة للتعلػػيـ الالػػيدلي فػػي 

 . اإلمارات للفتيات 
 .إتاحة التعليـ الاليدلي و التدريب و البحث العلمي 3 األىداؼ 

السػػموـ و الالػػيدالنيات ال يميػػاء الطبيػػة والالػػيدلة و العقػػااير و يميػػاء العقػػااير و األدويػػة و 3 األاسػػاـ العلميػػة 
 .و العلوـ األساسية جيا الاليدلة و الممارسة الاليدليةوت نولو 

 .بار القبوؿو واجتياز اخت% 70شيادة الثانوية العامة بمعدؿ ال يقؿ عف 3 شروط القبوؿ 
 ب الوريوس الاليدلة3 الدرجات العلمية 

 دليؿ ال لية3 المطبوعات 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 319099 ب .ص

 04 32646968 ىاتؼ 
 04 32646740 فا س 

 3info@dpc.edu.aeالبريد اإلل تروني 
 3www.dpc.edu الموا  اإلل تروني 

 دبي - لية الدراسات اإلسبلمية والعربية  -63
 ـ31986 تاريخ اإلنشاء 

 مر ز جمعة الماجد3 التبعية التنظيمية 
 

 3 األىداؼ 
 .الشباب المؤمف المتسلو بالثقافةو خلؽ جيؿ مف الدعاة والخطباء والعلماء خلؽ جيؿ مف 

اسػػـ أالػػوؿ الػػديف و اسػػـ الشػػريعة اإلسػػبلمية و اسػػـ اللمػػة العربيػػة وآدابيػػا و إضػػافة إلػػى 3 األاسػػاـ العلميػػة 
 .تدريس جمي  االتجاىات الف رية المعاالرة والتيارات األدبية والنقدية
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الليسػانس و و ػذلؾ شػيادتي الماجسػتير والػد توراىبالتعاوف مػ  جامعػة األزىػر و ليػة درجػة 3 الدرجات العلمية 
 .دار العلـو بجامعة القاىرة

 .مجلة  لية الدراسات اإلسبلمية والعربية و ومجموعة مف ال تب ذات الاللة بما تدرسو ال لية 3 المطبوعات 
 

 3 العنػواف 
 دبي  - 350106 ب .ص

 04 33968766 ىاتؼ 
 04 3973530 3فا س 

 3iasc@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.islamic-college.co.ae الموا  اإلل تروني 

 
دارة األعماؿ والت نولوجيا -64  الشاراة -ال لية الدولية للقانوف واز

 ـ31999 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 3 نبػذة 
دارة األعماؿ معتمدة مف الواليات  المتحدة واليند   .تمنو ال لية شيادات في القانوف الدولي واز

 .إدارة األعماؿ و تقنية المعلومات و التجارة و القانوف و تطبيقات الحاسب اآللي 3 األاساـ العلمية 
 .شيادة الثانوية العامة3 شروط القبوؿ 

 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 34482 ب .ص

 06 7473111 - 06 37441122 ىاتؼ 
 06 37441252 فا س 

 3iclbauae@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.iclba.com الموا  اإلل تروني 

 
 
 

 الشاراة -لشاراة  لية ا -65
 ـ31990 تاريخ اإلنشاء 
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 .إدارة األعماؿ و الحاسب اآللي 3 األاساـ العلمية 

و محاسػػبة و علػػوـ الحاسػػب اآللػػي و عمػػاؿ تخالػػص إدارة و تسػػويؽ و تمويػػؿإدارة األ3 التخالالػػات المطروحػػة 
 .نظـ ىندسة الحاسب اآللي و نظـ المعلومات الحاسوبية 

 .لعامة أو ما يعادليا الثانوية ا3 شروط القبوؿ 
 ب الوريوس3 الدرجات العلمية 

 .دليؿ ال لية و نشرة نشاط الطلبة 3 المطبوعات 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 35398 ب .ص

  06 35313111 ىاتؼ 
 06 35314545 فا س 

 3info@shjcollege.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.shjcollege.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 

  لية محمد بف راشد لئلعبلـ -66
 ـ32009 تاريخ اإلنشاء 

 الجامعة األمري ية في دبي3 التبعية التنظيمية 
 

 3نبػذة 
تخػػريج إعبلميػػيف لاعة االتالػػاالتو تلبيػػة االحتياجػػات المتزايػػدة والتوسػػ  المسػػتمر فػػي الػػن تيػػدؼ ال ليػػة إلػػى

 .والحفييف يجمعوف بيف الميارات التقنية العالية وميارات االتالاؿ باللمتيف العربية واإلنجليزية
 3شروط القبوؿ 

و يجب على الطالب الوفاء بالشروط التالية   3للحالوؿ على منحة دراسية في  لية محمد بف راشد آؿ م تـو
 ..ؿ العربية اثنتيف والعشريف األعضاء في جامعة الدوؿ العربيةأف ي وف مف مواطني إحدل الدو

 %.90أف ي وف مف الطبلب المتميزيفو وأف ال يقؿ مجموع درجاتو في الثانوية عف 
 .ب المتقدميف للمسار العربي فقطتتوافر المنو الدراسية للطبل* 

 3العنػواف 
 دبي - 328282 ب . ص 

 04  33999000 ىاتؼ 
 04  33998899 فا س 
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 3mbrsc@aud.edu البريد اإلل تروني 
 3www.mbrsc.aud.edu الموا  اإلل تروني 

 الشاراة - لية الشاراة للفنوف الجميلة والتالميـ  -67
 جامعة الشاراة3 التبعية التنظيمية 

 
 3نبػذة 

رفػػدىا  ونيػػا تعػػتـ وتخػػتص بدراسػػة نظريػػات الفنػػوف تػػدعـ  ليػػة الفنػػوف الجميلػػة والتالػػميـ رسػػالة الجامعػػة وت
وتسػعى ال ليػة لنشػر اإلحسػاس الجمػالي والػوعي الفنػي وتػوفير . الجميلة وتطبيقيا بميػة االشػتراؾ فػي تطويرىػا

بيئػػة أ اديميػػة تسػػاعد الطلبػػة علػػى تطػػوير معػػارفيـ الفنيػػة وتوسػػي  مػػدار يـ اإلبداعيػػة  ػػي يالػػبحوا فنػػانيف 
 . مبدعيف

 3طروحة التخالالات الم
 الفنوف الجميلة- 
 التالميـ الداخلي- 

 تالميـ الحلي والمجوىرات- 

 تالميـ األزياء- 

 .تالميـ الجرافيؾ والوسائط المتعددة- 

 
 3العنػواف 

 لشاراةا  - 27272ب .ص
  06 35053411 ىاتؼ 
 06 35053444 فا س 

 3info@sharjah.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sharhah.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي -المر ز العالمي للتدريب والتطوير  -68
 ـ31995 تاريخ اإلنشاء 

 3ػذة نب
بتػرخيص مػف ت سس المر ز العالمي للتدريب والتطوير و  ػ وؿ مر ػز تخالالػي خػاصو يقػدـ الػدورات اإلداريػة 

 .بالدراسات المالية والمالرفية واإلسبلمية  يًؼ للمعيد اسـ خاصوزارة التربية والتعليـو وأض
 3األىداؼ 

تقديـ خدمات تعليمية وثقافية لتطػوير القػول العاملػة داخػؿ دولػة اإلمػارات ولموا بػة التطػور السػري  فػي جميػ  
 .المجاالت العلمية
مػػاتو اسػػـ الدراسػػات اإلداريػػةو اسػػـ المحاسػػبةو اسػػـ الدراسػػات الماليػػة اسػػـ تظػػـ المعلو 3 األاسػػاـ العلميػػة 

 .والمالرفيةو اسـ اللماتو اسـ امتحانات جامعة  امبردج
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شػػيادة الت ىيػػؿ الػػوظيفي إلدارة الم اتػػبو شػػيادة الت ىيػػؿ الػػوظيفي فػػي االتالػػاؿ ونظػػـ 3 الشػػيادات الممنوحػػة 
 .المعلومات 

 .تو تعيد مف الطالب بحضور الدورةوؿ في جمي  التخالالااجتياز امتحانات القب3 شروط القبوؿ 
 3العنػواف 

 أبوظبي - 36201 ب . ص 
 02 36327778 ىاتؼ 
 02 36342853 فا س 

 3ictd@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.ictd.org الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي -والتدريب الميني معيد أبوظبي للتعليـ  -69
 ـ32007 تاريخ اإلنشاء 

 3نبػذة 
 شػرا ة بػيف مجلػس أبػوظبي للتعلػيـ وأ بػر  2007تـ ت سيس معيد أبوظبي للتعليـ والتدريب الميني فػي العػاـ 

ييػدؼ المعيػد (  Taff) جيات التعليـ المينػي التابعػة للح ومػة االسػتراليةو لجنػة التعلػيـ الفنػي لسػاوث ويلػز 
 .إلى تطوير التعليـ والتدريب الميني لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 3البرامج المطروحة 
 دبلوـ الدراسات البيئية -دبلوـ الالحة والسبلمة  3البيئػة 

 دبلوـ التالميـ الجرافي ي  -دبلوـ التالميـ الداخلي 3 التالميـ 
 .دبلوـ الموارد البشرية –ري  دبلـو إدارة المشا3 إدارة األعماؿ 

 .دبلوـ الخدمات الم تبية –دبلـو السياحة والسفر 3 الخدمات 
 دبلـو تقنية المعلومات  –( شب ات ) دبلـو تقنية المعلومات 3 تقنية المعلومات 

 الدبلـو3 الشيادات الممنوحة 
 3العنػواف 
 منطقة بيف الجسريف -أبوظبي
 38008600 ىاتؼ 
 02  35082711 فا س 

 3info-abu-dhabi@veti.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.adveti.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي -معيد أبوظبي للتمريض  -70
 ـ31972 تاريخ اإلنشاء 

 
 

 .الطالبات القادرات على المساىمة في العمؿ الالحيإنشاء جيؿ مف 3 األىداؼ 
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فػي القسػـ العلمػي للطالبػات % 60فػي القسػـ األدبػي و% 65الثانوية العامة بمعدؿ ال يقؿ عػف3 شروط القبوؿ 
لميػر الطالبػات اإلمػاراتو وأال ي ػوف اػد مضػى علػى الشػيادة الثانويػة أ ثػر % 70مف مواطني دولة اإلمػاراتو و

اامة سارية المفعوؿ لمير اإلماراتياتسنواتو  3مف   .واز
 دبلـو تمريض3 التخالالات المطروحة 

 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي - 33798 ب .ص

  3026668591 ىاتؼ 
 38001111 ىاتؼ مجاني

 02  36650654  فا س 
 3hassaf@hotmail.com البريد اإلل تروني 

 3www.moh.gov.ea ني الموا  اإلل ترو 
 
 

 أبوظبي -معيد أدنوؾ الفني -71
 ـ31987 تاريخ اإلنشاء 

 شر ة أدنوؾ 3 التبعية التنظيمية 
 3نبػذة 

ـ ليتػػولى ميمػػة تػػدريب وتطػػوير 1978بت سػػيس المعيػػد عػػاـ " أدنػػوؾ " اامػػت شػػر ة بتػػروؿ أبػػوظبي الوطنيػػة 
الوطنية مف الشباب المواطنيف لسد حاجات أدنوؾ ومجموعة شػر اتيا مػف اليػد العاملػة المدربػة وت ىيؿ ال وادر 

 .في مجاؿ الناعة النفط
 3األاساـ العلمية 

 .البرنامج التحضيري ومدتو مف ستة أشير إلى سنة ونالؼ
 مدتو سنتاف ويدرس الطالب أحد التخالالات  3التقني  البرنامج

ت نولوجيا الالناعة المي اني يةو ت نولوجيا الالناعة ال يربائيةو ت نولوجيػا الػتح ـ فػي سير العمليات البتروليةو 
 .اآلالت الدايقة

 .ية الالناعية العامة في اإلماراتدبلوـ المعيدو ويعادؿ الثانو 3 الدرجات العلمية 
 3العنػواف 

 
 أبوظبي - 13/898: ب .ص

 +9712 6024489/  6023556  :هاتف

 aalqaedi@adnoc.com:  البريد اإلل تروني
 http://www.aop.ae:الموا  االل تروني

 



 

 63 

 
 أبوظبي   -معيد اإلمارات الدبلوماسي -72

 ـ32001 تاريخ اإلنشاء 
 الخارجية ةوزار 3 التبعية التنظيمية 

 3 األىداؼ 
إعػػداد وت ىيػػؿ الدبلوماسػػييف و والعػػامليف فػػي ميػػاديف العبلاػػات الدوليػػة والخدمػػة الخارجيػػة و وتنميػػة اػػدراتيـ 

 . ومياراتيـ ومعارفيـ 
 . التدريب والبرامج و األعبلـ والبحوث و البعثات والدورات الخارجيةو اإلدارة العامة 3 األاساـ العلمية 

 ف الدبلوماسػػي والعبلاػػات الدوليػػة ومػػا يػػرتبط بيػػا مػػف ميػػارات جميػػ  مجػػاالت الشػػ3 التخالالػػات المطروحػػة 
 . ومعارؼ

المعيػػد مخالػػص لتػػدريب الدبلوماسػػييف والعػػامليف فػػي الخدمػػة الخارجيػػة و ومػػف خػػبلؿ وزارة 3 شػػروط القبػػوؿ 
 الخارجية 

 . ال يمنو الدرجات العلمية 3 الدرجات العلمية 
ت  فػػػي مجػػػاالت الدبلوماسػػػية ووثائقيػػػاو وفػػػي الثقافػػػة نشػػػرات داخليػػػة و سلسػػػلة مػػػف اإلالػػػدارا3 المطبوعػػػات 

 .الدبلوماسية و والقضايا المعاالرة والقانوف الدولي والمنظمات الدولية والتجارة الدولية وةيرىا
 3العنػواف 

 أبوظبي   -  31 ب .ص
   02  36666773 ىاتؼ 
 02  36675500 فا س 

 3info@eid.gov.ae البريد اإلل تروني 

 3www.eid.gov.ae الموا  االل تروني 
 أبوظبي و الشاراة -معيد اإلمارات للدراسات المالرفية والمالية  -73

 ـ31983 تاريخ اإلنشاء 
 

 3 نبػذة 
النيضػة التنمويػة بخلػؽ جيػؿ جديػد اػادر علػى يسعى معيد اإلمارات للدراسات المالرفية والمالية  لئلسياـ فػي 

 .موا بة المتميرات والمستجدات
االرتقػاء بمسػتول أداء العػامليف فػي القطػاع المالػرفي والمػالي و إعػداد  فػاءات وطنيػة ت ػوف اػادرة 3 األىداؼ 

 .على حمؿ رسالة العمؿ في القطاع و المالرفي والمالي والنيوض بيما 
 .  ICBو الدبلوـ المالرفي العالي ال ندي  CIBلمالرفي البريطاني الدبلوـ ا3 الدرجات العلمية 
سػػنواتو وذلػػؾ لبللتحػػاؽ فػػي الػػدبلوـ  5شػػيادة الثانويػػة العامػػة أو خبػػرة مالػػرفية ال تقػػؿ عػػف 3 شػػروط القبػػوؿ 

المالػػرفي البريطػػػاني و الحالػػوؿ علػػػى الػػدبلوـ المالػػػرفي البريطػػاني  حػػػد أدنػػى مػػػف أجػػؿ االلتحػػػاؽ بالػػػدبلوـ 
 . عالي ال ندي أو شيادة جامعيةو واجتياز اختبار القبوؿ المالرفي ال

 



 

 64 

 3 العنػواف 
 الشاراة  - 34166 ب .ص

 02 4464666  - 06 35728880 ىاتؼ 
 02 4453222  - 06 35728080 فا س 

 3librarian@eibfs.com البريد اإلل تروني 
 3www.eibfs.com الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي  -المعيد البترولي   -74
 ـ32000 تاريخ اإلنشاء 

 شر ة بتروؿ أبوظبي الوطنية3 التبعية التنظيمية 
 3 نبػذة 

ت سس المعيد البترولي  ييئة مستقلة تعمؿ بنمارة أبوظبي ويتـ تمويلو مف ابؿ شر ة بتػروؿ أبػوظبي الوطنيػة 
 .ومجموعة شر اتيا" أدنوؾ " 

تدريب مواطني دولة اإلمارات في المجاالت اليندسية التي تخدـ احتياجات الناعة الػنفط والمػاز فػي  3األىداؼ 
 .منطقة الخليج العربي 

اليندسػػػة البتروليػػػة و ىندسػػػة علػػػوـ األرض البتروليػػػة  3 اليندسػػػة و وتشػػػمؿ تخالالػػػات 3 األاسػػػاـ العلميػػػة 
 ( . الطااة و القياس والتح ـ ) يربائية و اليندسة ال ل يميائية و اليندسة المي اني يةاليندسة ا

أف ي وف المتقدـ مف مواطني دولة اإلمارات و وأف ي وف حاالبًل علػى شػيادة الدراسػة الثانويػة 3 شروط القبوؿ 
 .و وأف يجتاز الفحص الطبي المقرر%  70العامة و القسـ العلمي بمعدؿ ال يقؿ عف 

 . الب الوريوس في اليندسة 3 الدرجات العلمية 
 . منشورات داخلية وأدلة طبلبية 3 المطبوعات 

 3  العنػواف 
 أبوظبي  - 32533 ب .ص

 02 35085100 ىاتؼ 
 02 35085200 فا س 

 3webmaster@pi.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.pi.ac.ae الموا  االل تروني 

 دبي  -معيد التنمية اإلدارية و أبوظبي  -75
 ـ 31981 تاريخ اإلنشاء 

 
 3 نبػذة 
دارة الشػػؤوف عامػػة مسػػتقلة تقػػـو ب عمػػاؿ التػػدريبىيئػػة  دارة المعلومػػاتو واز دارة البحػػوث واالستشػػاراتو واز و واز

 .المالية واإلدارية
جراءاتػػو و المػػوظفيف و وتطػػوير أجيػػزة التنظػػيـ دعػػـ التنميػػة اإلداريػػة برفػػ   فػػاءة 3 األىػػداؼ  اإلداري ونظمػػو واز

 .ودراسة المش بلت اإلدارية وااتراح الحلوؿ ليا ونشر المعرفة اإلدارية وتبادليا داخؿ الدولة وخارجيا
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 . يقبؿ المعيد جمي  الموظفيف المواطنيف في الدوائر الح ومة المحلية واالتحادية3 شروط القبوؿ 
المجلػػػة الدوليػػػة للعلػػوـ اإلداريػػػة و النشػػػرات والػػػدوريات الم تبيػػة و مػػػداوالت وواػػػائ  المػػػؤتمرات 3 المطبوعػػات 

 . و الدراسات التي يعدىا أعضاء الييئة العلمية بالمعيد و األدلة الندوات التي يقـو المعيد بعقدىاو 
 . مية االتحادية والمحلية  افة و يقدـ المعيد باالستشارات اإلدارية والتنظيمية لؤلجيزة الح 3 معلومات إضافية 

 3 العنػواف 
 دبي   - 251أبوظبي  و   -  3779 ب .ص

  04 2941110 - 02 36277799 ىاتؼ 
 04 2941155 - 02 36277790 فا س 

 3aid77@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.lnood.org.ae الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي -معيد جوتو  -76
 ـ32006 تاريخ اإلنشاء 

 سفارة جميورية ألمانيا االتحادية3 التبعية التنظيمية 
 
 

 .مؤسسة عالمية تعمؿ على نشر اللمة والثقافة األلمانية  –المر ز الثقافي األلماني  -معيد جوتو 3 األىداؼ 
دارة المر ز -اسـ اللمة 3  ز أاساـ المر   اسـ النشاطات الثقافية واز

تعلػػيـ اللمػػة األلمانيػػة لميػػر النػػاطقيف بيػػا تنظػػيـ أنشػػطة ثقافيػػة لتوطيػػد أواالػػر 3 األنشػػطة الثقافيػػة والتعليميػػة 
 .العبلاات الثقافية اإلماراتية األلمانية

 ساعات يوميا عدا الجمعة والسبت 38 ساعات العمؿ 
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي - 353975 ب . ص 

   02  36727920 ىاتؼ 
 02  36727902 فا س 

 3info@abudhabi.goetha.orgالبريد اإلل تروني 
 3www.goetha.de/abudhabi الموا  اإلل تروني 

 
 
 

 دبي   -معيد دبي القضائي  -77
 ـ31996 تاريخ اإلنشاء 
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 3نبػذة 
ؤسسػة ح وميػة تابعػة إلمػػارة دبػي و تعمػؿ فػي المجػػاؿ القػانوني والقضػائي فػي الت ىيػػؿ والتػدريب للتعيػيف فػػي م

 . وظائؼ اضائية 
إعداد وت ىيؿ خريجي  ليات القانوف لتػولي الوظػائؼ القضػائية وت ىيػؿ ال ػوادر القضػائية المسػاعدة 3 األىداؼ 

 . ليـ 
و ويوجػػد خطػط دراسػية وبػػرامج ل ػؿ الفئػػات و باإلضػافة لبرنػػامج اسػػـ مػدني و واسػػـ شػرعي 3 األاسػاـ العلميػة 

 .الت ىيؿ المستمر والػت ىيؿ التخالالي 
 .التخالص المدني و التخالص الشرعي 3 التخالالات المطروحة 

 .أف ي وف مف مواطني دولة اإلمارات و والحالوؿ على شيادة جامعية 3 شروط القبوؿ 
الػدبلـو العػالي فػي العلػوـ القانونيػة والقضػائية و برنػامج ماجسػتير فػي الػدبلـو المتوسػط و و 3 الدرجات العلميػة 

 . العلوـ القانونية والقضائية
 3العنػواف 

 دبي  - 328552 ب .ص
  04  33369911 ىاتؼ 
 04  33351974 فا س 

 3Judicial.inst@dxpp.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.dji.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 الشاراة  -معيد الشاراة للتمريض  -78
 ـ 31972 تاريخ اإلنشاء 

 

 .تخريج جيؿ مف الطالبات القادرات على المساىمة في العمؿ الالحي3 األىداؼ 

 .دبلوـ التمريض 3 التخالالات المطروحة 
في القسـ العلمػي للطالبػات % 60في القسـ األدبي و%  65وية العامة بمعدؿ ال يقؿ عف الثان3 شروط القبوؿ 

لمير الطالبات اإلماراتياتو وأال ي وف اد مضى على الشيادة الثانوية أ ثػر % 70مف مواطني دولة اإلمارات و و
اامة سارية المفعوؿ لمير اإلماراتيات  3مف   .سنوات و واز

 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 33500 ب .ص

 06 35225864 ىاتؼ 
 06 35221347 فا س 

 3mirnakon@emirates.ae البريد اإلل تروني 
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 العيف -معيد العيف للتعليـ والتدريب الميني  -79
 ـ32009 تاريخ اإلنشاء 

 
 3نبػذة 

 شػرا ة بػيف مجلػس أبػوظبي للتعلػيـ والشػر ة  2008فػي عػاـ تـ ت سيس معيد العيف للتعليـ والتدريب المينػي 
 (.جي تى زد) لمانية للتعاوف الفني األ 

عػداد . ييدؼ المعيد إلى تطوير التعليـ والتدريب الميني لمػواطني دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة3 األىػداؼ  واز
 الدولة المواطنيف لتنفيذ واألداء ال ؼء والمساىمة الفعالة في اوة العمؿ لدي

 3الدرجات العلمية 
 دبلوـ مي اترونؾ التقنيات الطبية -
 دبلوـ الخدمات الطبية -

 دبلوـ التحاليؿ الطبية -

 دبلوـ التجميؿ العبلجي -

 دبلـو تقنية إدارة المباني -

 دبلوـ الرسـ التقني -

 دبلوـ مي اترونيؾ السيارات -

 دبلـو تشميؿ العلميات -

 دبلوـ التحاليؿ المخبرية -

 المي اترونيؾدبلوـ  -

 (دعـ المبيعات ) دبلوـ ت نولوجيا المعلومات  -

 (دعـ شب ات االنترنت ) دبلوـ ت نولوجيا المعلومات  -

 (تخالص تالميـ األزياء ) دبلوـ التالميـ  -

 (تخالص تالميـ المجوىرات ) دبلوـ التالميـ  -

 دبلـو السياحة -

 دبلـو السفر -

 دبلـو إدارة الفعاليات -

 
 
 

 3العنػواف 
 خلؼ مسجد العيف  -شارع البلدية 

 38100800 ىاتؼ 
 03 37549629 فا س 
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 3info-al-ain@veti.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.veti.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 

 
 
 
 
 
 

 العيف  -معيد العيف للتمريض  -80
 ـ 31993 تاريخ اإلنشاء 

 
 

 .إنشاء جيؿ مف الطالبات القادرات على المساىمة في العمؿ الالحي3 األىداؼ 
 . دبلـو تمريض 3 التخالالات المطروحة 

بالمائػة لؤلدبػي و وتعطػى  65بالمائػة للعلمػي و 60شػيادة الثانويػة العامػة بمعػدؿ ال يقػؿ عػف 3 شروط القبػوؿ 
اامػػة سػػ 3الثانويػػة أ ثػػر مػػف  األولويػػة لبنػػات اإلمػػارات و وأال ي ػػوف اػػد مضػػى علػػى الشػػيادة ارية سػػنوات و واز

 .المفعوؿ لمير اإلماراتيات 
 
 

 3 العنػواف 
 العيف  - 315258 ب .ص

 03 37678117 ىاتؼ 
  03 37678284 فا س 

 
 
 
 
 

 معيدمالدرللعلوموالت نولوجيا -11
 ـ32002 تاريخاإلنشاء

 
 3 ػةالرسال
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بناءاألرضيةالمبلئمةإلجراءالبحوثالعلميةمتعددةالتخالالاتفيمجاليالطااةالمتقدمةوالتنميةالمسػػػػتدامةوالعملعلىتطوير 
 .ىاباستمراربالتعاونمع برىالمؤسساتاأل اديميةفيالعالـ

ويرالتقنياإعدادالطلبةوت ىيليمليالػػػبحواروادًامبت رينيتمتعونبالمعرفةوالمياراتالمبلئمةويتحلونبروحالمبادرةالبلزمةلتط
اامةالمشاريععلىالالعيديناإلاليميوالدوليبمايضمندفععجلةالتنميةاالاتالاديةوتعزيزمسيرةالتنميةالشاملةفيالدولة  .تواز

 
 3 البرامجاأل اديمية

 3 برامجالماجستيرفيالتخالالاتالتالية" معيدمالدر" يطرح
دارةالنظـ -  ىندسةواز
 علومالحوسبةوالمعلومات -
 علوموىندسةالمواد -
 ىندسةالطااةال يربائية -
 اليندسةالمي اني ية -
 ىندسةالمياىوالبيئة -

 
 ( معيد مالدر 3 تاب  ) 

 .ىندسةالنظمالدايقة -
 .برنامجد توراىمتعددالتخالالات- 
 .ماجستير اليندسة ال يميائية -

 3شروطالقبوؿ
-

شيادةجامعيةذاتاللةب حدبرامجالماجستيرالمطروحةبالمعيد ينبمي نت ونالشيادةفيتخالالػػػػاتالعل 
 .وم والت نولوجياأواليندسة

 4.0 مف 3.0 معدلترا ميبليقلعف- 
 000 التقلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفبحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ( GRE)" امتحانالتسجيلللدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالعليا" نتيجةجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةفي- 

. (Quantitative)فيقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالتحليبلل مي
الوجودلحدأدنىلنتائجقسميالتف يرالشفويوالتحريرالتحليلي إالأننتائج بلالقسػػػػػػمينيامةويتم خذىابعيناالعتبار 

" امتحانالتسجيلللدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتالعليا" يعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر. خبللعمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالتقييـ
 .منالشروطاألساسيةواليم نب يحالمناألحواإلعفاءالمرشحينمناجتيازه

 21 األ ػاديميوبحيثبلتقلعف(IELTS)" األيلػتس" افأوامتحػ(TOEFL)" التوفػؿ" نتيجةجيدةفيامتحاف- 
 يػػػف

". األيلػػػػػػػػػتس"فػػػػػػػػػي امتحػػػػػػػػػاف  6.5وعػػػػػػػػػف  (IBT)الدوليعلىشػػػػػػػػػب ةاإلنترنت" التوفػػػػػػػػػؿ" امتحػػػػػػػػػاف
 ".التوفؿ" باإلم اننعفاءالطلبةالناطقينباإلنجليزية لمتيماألممنشرطاجتيازامتحاف

 .رسائلتوالية- 
  ( تابعمعيدمالدر) 
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 .رسالةتشرح ىدافوطموحاتالطالب- 
تعتبػر الػدرجات والنتػائج الجيػدة فػي اإلمتحانػات المػذ ورة مػف الشػروط األساسػية المطلوبػة ول نيػا ال 3 مبلحظة

تضمف للمرشحيف القبوؿ بالمعيدو علما ب ف معايير القبوؿ اد تمت الياةتيا بناء علػى المعػايير المعتمػدة مػف 
 .اابؿ معيد ماساتشوستس للت نولوجي

 
 

 3وافػالعن
 أبوظبي- 354224 ب.ص

 9333 810   302 الياتؼ
 9901 810   02   3الفا س

 3info@masdar.ac.ae  البريداألل تروني
 3www.masdar.ace.ae اإلل ترونيالمواع

 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي -الدولي معيد القانوف  -82
 3 تاريخ اإلنشاء 

 
 3نبػذة 

الجيػػود المبذولػػة فػػي المجػػاؿ القػػانونيو وتػػوفير خػػدمات الترجمػػة  ت ثيػػؼمسػػتقؿ بذاتػػوو يسػػعى إلػػى المعيػػد 
 .القانونية الفورية في المؤتمرات المحلية والدولية

 ت ىيؿ طلبة وخريجي  ليات الحقوؽ إلى مستول اانوني متميز3 األىداؼ 
 . برة القانونية البلزمة في حياتيـ العمليةواز سابيـ الخ
 . و اانوف المرور و واانوف المحاماة (اانوف العقوبات+ اانوف اإلجراءات ) الموسوعة الجنائية 3 المطبوعات 

 .يقدـ المعيد دراسات وبحوث اانونية 3 معلومات إضافية 
 

 3 العنػواف 
 دبي -الشيخ زايد  شارع
 دبي - 322185 ب .ص 
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 04 33433371 ىاتؼ 
 04 33431318 فا س 

 3giidxb@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.iiluae.com الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكليبت والمعبهذ العسكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 دبي  -أ اديمية شرطة دبي -83

 ـ 31987 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة الداخلية3 التبعية التنظيمية 
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ت ىيؿ الضباط على مستول دولة اإلمػارات و والػدوؿ العربيػة و ومتابعػة التطػورات الحديثػة فػي شػتى 3 األىداؼ 
عػػداد مجػػاالت المعرفػػة الشػػرطية والقانونيػػة واالسػػتفادة منيػػا فػػي تحػػديث منػػاىج الدراسػػة وطػػ رؽ التػػدريب و واز

 . البحوث والدراسات الشرطية والقانونية 
 .ألبناء دولة اإلمارات والمبتعثيف مف الدوؿ العربية %  60الثانوية العامة بمعدؿ ال يقؿ عف 3 شروط القبوؿ 

 .ليسانس في القانوف والحقوؽ و دبلوـ القانوف العاـ والخاص3 الدرجات العلمية 
 
 

 3العنػواف 
 دبي - 312085 ب .ص

 04  33482255 ىاتؼ 
  04  33481144 فا س 

 3college@dubaipolice.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.dubaipolice.gov.aeالموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 

 الشاراة  -أ اديمية العلـو الشرطية   -84
 ـ32000 تاريخ اإلنشاء 

 وزارة الداخلية3 التبعية التنظيمية 
 
 

إعداد الطلبة الضباط سواء مف داخؿ اإلمارات والدوؿ العربية وتػ ىيليـ علميػًا لي ونػوا ضػباط شػرطة 3 األىداؼ 
و ورف   فاءة العػامليف فػي الشػرطة بمختلػؼ رتػبيـ وتخالالػاتيـ إضػافة لبلضػطبلع بالنشػاط البحثػي والعلمػي 

العلمية بما يسيـ في تطوير مناىج العلوـ الشػرطية ويسػاعد فػي معالجػة المشػ بلت والتطبيقي وتنظيـ الندوات 
 . والمسائؿ األمنية بوجو عاـ 

 .لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة %  60شيادة الثانوية العامة بمعدؿ ال يقؿ عف 3 شروط القبوؿ 
 ب الوريوس العلـو الشرطية 3 الدرجات العلمية 

 
 3العنػواف 

 الشاراة - 31510 ب .ص
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  06 35585888 ىاتؼ 
  06 35585588 فا س 

 3info@psa.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.psa.ac.ae الموا  االل تروني 

 
 

 العيف - لية خليفة بف زايد الجوية  -85
 ـ31982 تاريخ اإلنشاء 

 
لي ونػػوا ضػػباطًا طيػػاريف وضػػباطًا جػػوييف أ فػػاء فػػي عمليػػـ للخدمػػة فػػي القػػوات تػػدريب المرشػػحيف 3 األىػػداؼ 

 .الجوية والدفاع الجوي
اسـ التدريب العسػ ري و اسػـ العلػوـ األ اديميػة وعلػوـ الطيػراف و اسػـ الطيػراف الت سيسػي و 3 األاساـ العلمية 

 . اسـ التدريب الجوي
عمره ولـ يتجاوز الثانية والعشريف و أف ي ػوف أعػزب وال  أف ي وف اد أ مؿ السابعة عشرة مف3 شروط القبوؿ 

يسػمو لػػو بػالزواج أثنػاء الدراسػةو أف ي ػوف حػائزًا علػػى الثانويػة العامػة أو مػا يعادليػا و مػ  مسػتول جيػد فػػي 
 60سػـ وال يقػؿ وزنػو عػف  160اللمة االنجليزيةو وأف ي وف الئقًا طبيًا و حسف السلوؾ و أف ال يقؿ طولو عف 

    .  
 .مبلـز طيار و مبلـز ضابط جوي3 الدرجات العلمية 
( يية للطػبلب المواالبلت و الس فو والخدمات الالحية والترفي) تقدـ ال لية خدمات مجانية 3 معلومات إضافية 

. 
 3العنػواف 

 العيف  - 31380 ب .ص
 03 37855999 ىاتؼ 
 03 37855220 فا س 

 3info@kbzac.milenet.ae البريد اإلل تروني 
 3www.kbzac.milenet.aeالموا  اإلل تروني 

 
 أبوظبي  - لية الشرطة  -86

 ـ 31985 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة الداخلية3 بعية التنظيمية الت

ت ىيػؿ ضػباط علػػى مسػتول دولػة اإلمػػارات و ومتابعػة التطػورات الحديثػة فػػي شػتى مجػاالت المعرفػػة 3 األىػداؼ 
عػػداد البحػػوث والدراسػػات  الشػرطية والقانونيػػة واالسػػتفادة منيػػا فػػي تحػػديث منػػاىج الدراسػػة وطػػرؽ التػػدريب و واز

 . الشرطية والقانونية وعقد الندوات العلمية بما يسيـ في معالجة المسائؿ األمنية 
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عامػػًا  22الثانويػػة العامػػة أو مايعادليػػا لمػػواطني دولػة اإلمػػارات و وأال يزيػػد عمػػر الطالػػب عػػف 3 شػروط القبػػوؿ 
ي وف حسف السػيرة والسػلوؾ و ولػـ يسػبؽ الح ػـ عليػو بعقوبػة جنائيػة أو جريمػة مخلػة بالشػرؼ ميبلديًا و وأف 

واألمانػػة و وأال ي ػػوف اػػد سػػبؽ طػػرده مػػف  ليػػة مماثلػػة أو تػػـ فالػػلو ت ديبيػػًا مػػف الخدمػػة و وأال يقػػؿ طولػػو عػػف 
 سنتيمترًا ( 160)

 .دبلوـ العلـو الشرطية الليسانس في العلوـ القانونية والشرطية و 3 الدرجات العلمية 
 .األولى إلى الدفعة الثانية عشرة  تاب الخريجيف مف الدفعة3 المطبوعات 

 3العنػواف 
 أبوظبي  - 3163 ب .ص

 02 34447700 ىاتؼ 
 02 34449720 فا س 

 3policecollege@policecollege.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.policecollege.ac.ae الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي  - لية القيادة واألر اف المشتر ة  -87
 ـ31992 تاريخ اإلنشاء 

 القوات المسلحة3 التبعية التنظيمية 
 
 

لمسػلحة فػي مجػاؿ العلػوـ العسػ رية بمػا يخػدـ العمػؿ العسػ ري داخػؿ وخػػارج ت ىيػؿ ضػباط القػوات ا3 األىػداؼ 
 .دولة اإلمارات 

واجبات األر اف و الخرائط والمساحة العس ريةو أسس اإلدارةو أسػس البحػث العلمػيو تنظػيـ وميػاـ 3 المسااات 
 .القوات المسلحة
 . الدراسة متاحة لضباط القوات المسلحة فقط3 شروط القبوؿ 

 ( سنوية) راسات التعليـ في ال لية و ومجلة  لية القيادة واألر اف المشتر ة 3 عات المطبو 
 
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي  - 32805 ب .ص

 02 36187088 ىاتؼ 
 02 36187104 فا س 

 3uaeJcsc.@jcse.ae البريد اإلل تروني 
 3www.jcsc.milenet.ae الموا  اإلل تروني 

 
 العيف  -معيد الدفاع المدني  -88
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 ـ 31978 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة الداخلية3 التبعية التنظيمية 

 3نبػذة 
فػي علػوـ الػدفاع المػدني ( متطوعيف وةير متطوعيف)معيد علمي إلعداد  وادر مؤىلة مف عس رييف ومدنييف  
مػف خػبلؿ الػدورات الت سيسػية ( ؿ إطفاء و إنقاذ و إسعاؼ و مي اني ا و واايةو متفجػرات و أسػلحة دمػار شػام) 

 . والتخالالية 
اسػػـ الت ىيػػؿ ويتضػػمف فػػرع البػػرامج والمنػػاىج و فػػرع الوسػػائؿ التعليميػػةو اسػػـ التػػدريب و 3 األاسػػاـ العلميػػة 

 .ويتضمف تدريب تخالالي و ورياضة و  وفرع اإلدارة 
 .دورات ت سيسية و دورات تخالالية 3 التخالالات المطروحة 

 .دبلوـ الدفاع المدني 3 الدرجات العلمية  
مبادئ الدفاع المدني و مبادئ اإلسعافات األولية و أجيزة التنفسواالاتحاـ و آليات ومعدات الدفاع 3 المطبوعات 

 . المدني و مبادئ اإلنقاذ و م افحة الحريؽ و الوااية مف الوااية مف الحريؽ 
 3العنػواف 

 العيف  - 359200 ب .ص
  03 37637500 ىاتؼ 
  03 7638777 3فا س 

 3gdocd@emirates.net.aegh البريد اإلل تروني 
 3www.gdocd.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 

 مراكز البحــىث
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 دبي  -مر ز أبحاث ومعلومات سوؽ العمؿ -89
 ـ32000 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة تنمية وتوظيؼ الموارد البشرية الوطنية3 التبعية التنظيمية 
 
 

العمؿ بوالفو مستودع أف ػار ومر ػز معلومػات للح ومػة و فيمػا يخػص المسػائؿ المتعلقػة بػالتوظيؼ 3 األىداؼ 
" ىيئػػة تنميػػة " العمػػؿ  شػػريؾ فعػػاؿ وأداة أساسػػية فػػي جيػػود . وسياسػػات تنميػػة الميػػارات وأداء سػػوؽ العمػػؿ

 . الرامية لزيادة فعالية أداء المواطنيف في سوؽ العمؿ
ومؤسسػػات القطػػاعيف الح ػػومي " ىيئػػة تنميػػة " معلومػػات سػػوؽ العمػػؿ ليلبػػي احتياجػػات  تطػػوير والػػيانة نظػػاـ

 . والخاص وأفراد المجتم 

إجػػراء أبحػػاث تتعلػػؽ بسػػوؽ العمػػؿ فػػي دولػػة اإلمػػارات ومشػػ بلت توظيػػؼ المػػواطنيف وتنميػػة 3 أىػػـ األنشػػطة 
 .إلمارات مياراتيـ و و ذلؾ إجراء أبحاث تتعلؽ بندارة الموارد البشرية في دولة ا

 
 3 العنػواف 

 دبي  -  39505 ب .ص
  04 32985588 ىاتؼ 
  04 32985050 فا س 

 3clmrires@tanmia.org.ae البريد اإلل تروني 

 3www.tansmicl.ae الموا  االل تروني 
 
 
 
 

 أبوظبي -مارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية مر ز اإل -90
 ـ1994مارس  314 تاريخ اإلنشاء 
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االىتماـ بنعداد البحوث والدراسات اإلستراتيجية والتقارير المتخالالة لمتخذي القرار و نشػر الثقافػة 3 األىداؼ 

يػتـ مػف خبلليػا منااشػة  في المجتم  عف طريؽ تنظيـ المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسػية والبحثيػةو والتػي
الدراسػػػات اإلسػػػتراتيجية  مػػػادة علميػػػة وبحػػػث تطبيقاتيػػػا العمليػػػة و متابعػػػة التطػػػورات السياسػػػية واالاتالػػػادية 

 .والعس رية واالجتماعية والت نولوجية التي تستجد على المستويات المحلية واإلاليمية والدولية 
ت والحلقػػات الدراسػػية المتخالالػػة و إالػػدار الدراسػػات تنظػػيـ المػػؤتمرات والمحاضػػرات والنػػدوا3 أىػػـ األنشػػطة 

اإلسػػتراتيجية لالػػانعي القػػرار و إجػػراء المشػػروعات البحثيػػة المشػػتر ة مػػ  مرا ػػز الدراسػػات واألبحػػاث العالميػػة و 
 . التعاوف العلمي م  الجيات البحثية المماثلة

زيػة و تػب مترجمػة إلػى اللمػة العربيػة يقـو المر ز بنالػدار  تػب أالػيلة بػاللمتيف العربيػة واإلنجلي3 المطبوعات 
 .باإلضافة إلى خمس سبلسؿ علمية متخالالة 

 3العنػواف 
 أبوظبي - 34567 ب .ص

 02 34044444 ىاتؼ 
 02 34044442 فا س 

 3root@ecssr.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3www.ecssr.com الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي  -مر ز البحوث والدراسات الشرطية  -91
 ـ 31991 تاريخ اإلنشاء 

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي 3 التبعية التنظيمية 
 

العلمػي تعزيز القدرة على اتخاذ القرار الشرطي بدرجة عالية مف الموضوعيةو تطوير مجاالت البحث 3 األىداؼ 
و وتعزيز دور شرطة أبوظبي في المؤتمرات والندوات و إثراء حر ة البحث العلمي وفي المجػاالت األمنيػة بشػ ؿ 

 .خاص 

إعػػداد البحػػوث والدراسػػات العلميػػة المتخالالػػة فػػي المجػػاالت األمنيػػة المختلفػػة و ضػػمف إطػػار 3 أىػػـ األنشػػطة 
ر ة في إعداد أوراؽ العمؿ التي تقدـ باسـ القيادة العامػة األىداؼ العامة لئلدارة العامة لشرطة أبوظبي و المشا

 .لشرطة أبوظبي في المؤتمرات والندوات و عقد الندوات ذات الاللة بالمش بلت األمنية 

 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي  - 35953 ب .ص

 02 34452888 ىاتؼ 
 02 34455368 فا س 

 3research@adpolice.go.ae البريد اإلل تروني 
 3www.adpolice.gov.ae الموا  اإلل تروني 
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 دبي  -مر ز الخليج لؤلبحاث  -92
 ـ32000 تاريخ اإلنشاء 

 
 

وال يػؼ فػي ثبلثػة مجػاالت إيجاد مؤسسة بحثية مستقلة تلتـز بمعايير عالمية متميزة مف حيث ال ـ 3 األىداؼ 
رئيسية و ىي األبحاث والدراسات في شؤوف واضػايا منطقػة الخلػيج و والمجػاؿ التعليمػي والتربػوي و والخػدمات 

 .االستشارية
دراسة اضايا وشؤوف منطقػة الخلػيج مػف منظػور العلػوـ االجتماعيػة و ومػف منطلػؽ اىتمامػات 3 أىـ األنشطة 

 .وؿ مجلس التعاوف الخليجي المر ز بالسياسات التي تنتيجيا د
أوراؽ بحثيػػة و سياسػػات عامػػة و أوراؽ خليجيػػة و دراسػػات خليجيػػة  دراسػػات عراايػػة و دراسػػات 3 المطبوعػػات 

يمنيػػة و دراسػػات إيرانيػػة و محاضػػرات مر ػػز الخلػػيج لؤلبحػػاث و أطروحػػات جامعيػػة و النشػػرة اإلخباريػػة لمر ػػز 
 .الخليج لؤلبحاث 

 
 3العنػواف 

 دبي  -  380758 ب .ص
  04 33247770  ىاتؼ 
 04  33247771 فا س 

 3info@grc.to البريد اإلل تروني 

 3www.grc.to الموا  اإلل تروني 
 دبي -مر ز دعـ اتخاذ القرار  -93

 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 
 القيادة العامة لشرطة دبي 3 التبعية التنظيمية 

 
 

مسػػاندة عمليػػات اتخػػاذ القػػرار و تحليػػؿ الظػػواىر األمنيػػة و إعػػداد المؤشػػرات ال ميػػة و نشػػر الثقافػػة 3 األىػػداؼ 
 .األمنية و القؿ الميارات الشرطية 

اتخػػاذ القػػرار و عقػػد نشػػر البحػػوث والدراسػػات والتجمعػػات و تقػػديـ المشػػورة الفنيػػة فػػي مجػػاؿ 3 أىػػـ األنشػػطة 
 .المؤتمرات والدورات التدريبية 

 .عدد مف سلسلة بحوث وترجمات شرطية  150 تاب وبحث علمي و نشر  800طب  3 المطبوعات 
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يقـو المر ز بنشاط متعدد لخدمة المجتم  و ولو إسيامات موثقة في الػدد إرسػاء المنػاىج 3 معلومات إضافية 
 .الشرطية 

 ظيرًا  2و 30 -الباحًا  7و 330  ساعات العمؿ 

 
 3العنػواف 

 دبي - 31493 ب .ص
 04 32694455 ىاتؼ 
 04 32694455 فا س 

 3mai@dubaipolice.go.ae البريد اإلل تروني 
 3www.dubaipolice.gov.ae اإلل تروني  الموا 

 
 مر ز المعلومات البيئية -94

 ـ32002 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة البيئة 3 التبعية التنظيمية 

 3 نبػذة 
نظػرا للػػدور اليػػاـ والمحػوري التػػي تلعبػػو المعلومػات والبيانػػات فػػي التخطػيط السػػليملتحقيؽ التنميػػة المسػػتديمةو  

التػاب  لمنظمػة األةذيػة   (WAICENT) العػالمي للمعلومػات الزراعيػةوااـ المر ز وبالتعاوف الوثيؽ معالمر ز 
بننشاء مر ز متخالالػا فػي المعلومػات الزراعيػة باسػـ مر ػز اإلماراتللمعلومػات البيئيػة  (FAO) والزراعةالدولية

  .لي وف واحدا مف أىـ مالادر المعلوماتالبيئية والزراعية في المنطقة  (UAEEAGRCENT) والزراعية

 :المر ز إلى تحقيؽ التاليوييدؼ 

خلػػؽ ال ػػوادر الوظيفيػػة  . إدارة وتطػػوير أنظمػػة المعلومػػات البيئيػػة والزراعيػػة بالدولػػة وفػػؽ المعػػايير الدوليػػة -
العمػػؿ علػػى جعػػؿ المر ػػز مرجعػػا للمعلومػػات البيئيػػة  .المتميػػزة فػػي مجػػاؿ نشػػر المعلومػػات الزراعيػػة إل ترونيػػا

  .والزراعية في الدولة والمنطقة
 3نػواف الع
 أبوظبي - 3213 ب .ص

 02 34444747 ىاتؼ 
 02 34490444 فا س 

 3info@moew.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3wwww.moew.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي  -مر ز الوثائؽ والبحوث  -95
 ـ 31968 تاريخ اإلنشاء 

 وزارة شؤوف الرئاسة 3 التبعية التنظيمية 
 

جم  وتسلـ الوثائؽ والمجموعات الوثائقية اإلدارية مف الجيات الح ومية المختلفػة و جمػ  الوثػائؽ 3 األىداؼ 
والتػي تيػـ التػاريخ الػوطني للدولػة و ودوؿ مجلػس التعػاوف و وشػبو ( أو الور عنيػا ) الموجودة خارج الدولة 
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النيؼ الوثائؽ المحفوظة لدل المر ز و وتيسير استخداميا واالسػتفادة منيػا و إعػداد ونشػر الجزيرة العربية و ت
البحػػوث والدراسػػات التػػي تخػػدـ أىػػداؼ المر ػػز و إلبػػراز القػػيـ والمنجػػزات الحضػػارية للدولػػة و خدمػػة البػػاحثيف 

 .الراةبيف في االستفادة مف المعلومات المتوفرة لدل المر ز 

الفرائػػد مػػف أاػػواؿ زايػػد و رحلػػة مػػا س فػػوف 3 ز مجموعػػة مػػف ال تػػب القيمػػة ومنيػػا الػػدر للمر ػػ3 المطبوعػػات 
ـ و 1966 – 1793تػاريخ ح ػاـ أبػوظبي 3 أوبنيايـ مف البحر األبػيض المتوسػط إلػى الخلػيج و االػر الحالػف 

 .ممل ة ىرمز و زايد والتعليـ 
 ظيراً  3و  00الباحًا  ػ  8و  300  ساعات العمؿ 

 3 العنػواف 
 أبوظبي  - 35884  ب .ص

  02 34183333 ىاتؼ 
  02 34444306 فا س 

 3info@cdr.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.cdr.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي  -الييئة العامة للمعلومات -96
 ـ1982 3تاريخ اإلنشاء 

 
خدمة وحدات القطاع العاـ وذلؾ عف طريؽ تقديـ المعلومات والبيانات البلزمة ليا آليا وتوفير أعلى 3 األىداؼ 

 .مستول تقني مناسب لمعالجة البيانات والمعلومات آليا وم نتيا بش ؿ مر ز وب سلوب متطور 
 لجيػات الح وميػة و نشػر الثقافػة والمعرفػةإجراء الدراسات اإلستراتيجية مف أجؿ مي نة أعمػاؿ ا3 أىـ األنشطة 

و إنشػػاء بنػػؾ معلومػػات يفيػػد فػػي دراسػػة االاتالػػاد الػػوطني ومتابعػػة تزويػػده عػػف  يفيػػة معالجػػة البيانػػات آليػػاً 
بالمعلومػػات بالػػورة فوريػػة بيػػدؼ تػػوفير أ بػػر اػػدر مػػف المعلومػػات أمػػاـ واضػػعي القػػرارات فػػي مختلػػؼ وحػػدات 

راتيـ وطلبػػاتيـ و متابعػػة التقػػدـ والتطػػور السػػري  فػػي الحاسػػبات اآلليػػة و القطػػاع العػػاـ واإلجابػػة علػػى استفسػػا
إنشاء م تبة علمية تضـ المراج  وال تب والدوريات المتخالالػة فػي علػوـ الحاسػب اآللػي والمعػارؼ المرتبطػة 

 .بيا
 3العنػواف 

 أبوظبي -  33870 ب .ص
 02 36160444 ىاتؼ 
 02 36266621 فا س 

 3webmaster@gia.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.gia.gov.ae اإلل تروني  موا ال
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 المتبحف والمىاقع التبريخية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيئة التاريخية  -97
 ـ 32005تاريخ اإلنشاء 

 للثقافة والتراثىيئة أبوظبي 3 التبعية التنظيمية 
 

تبنػػت ىيئػػة أبػػوظبي للثقافػػة والتػػراث اتبػػاع اإلسػػتراتيجية التاليػػة لبلضػػطبلع بنشػػاطاتيا فػػي التنقيػػب عػػف اآلثػػار 
دارة تلؾ المواا  وحمايتيا في إمارة أبوظبي  3 ورسـ الخرائط ومسو المواا  االثرية والبليونتولوجية واز

التراثيػػةو تتضػػمف معلومػػات عػػف  افػػة المنػػاطؽ االثريػػة ت سػػيس ااعػػدة بيانػػات عػػف المنػػاطؽ الثقافيػػة - 
 .والبليونتولوجية الموجودة في اإلمارة

 .توحيد ىذه البيانات ضمف نظـ المعلومات الجمرافية للتراث الثقافي- 
 .PCRالقياـ بالمسو مف أجؿ الت  د مف خلو مناطؽ التطوير مف اآلثار أو األحافير - 
 .اآلثار لتوثيؽ المناطؽ اليامة في اإلمارةالقياـ بعمليات التنقيب عف - 
 .المشار ة في المنتديات المحليةو اإلاليمية والعالمية ذات العبلاة بالتراث الثقافي إلمارة أبوظبي- 

اسػـ اآلثػارو اسػـ المنػاطؽ 3 يضطل  اسـ البيئة التاريخية بالييئة بيذه المياـ مف خػبلؿ أاسػامو الثبلثػة وىػي
 .ني التاريخيةواسـ المباو ثقافيةال

 3 اسـ اآلثار
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يعتبر اسـ اآلثار اسمًا حيويًا في إدارة البيئة التاريخية في ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث نظػرًا لػدوره الفاعػؿ فػي 
عػداد الخػرائط ليػاو ( مواا  األحافير)ا تشاؼ المواا  األثرية والبليونتولوجية  دارتيػا وحفظيػا واز والتنقيب عنيا واز

يسعى اسـ اآلثار إلى االلتزاـ بالمناىج التي رسميا مر ز اليونس و للتراث العالميو . أبوظبي ضمف حدود إمارة
أبػرز والتي تحّث على تحديد اإلرث الطبيعي والثقافي حوؿ العالـ بيدؼ حمايتػو والحفػاظ عليػوو ألنػو يعتبػر مػف 

 .القيـ اإلنسانية والثقافية
 3 لبلتالاؿ
 03  37641595 ىاتؼ 
 03  37658311 فا س

 3m.alneyadi.cultural@org.ae بريد ال تروني
 

 3 اسـ المباني التاريخية
يضطل  اسـ المباني التاريخية التاب  إلدارة البيئة التاريخيػة فػي ىيئػة أبػوظبي للثقافػة والتػراث بػدور فاعػؿ فػي 

يسػعى اسػـ المبػاني . ية األثرية في إمارة أبػوظبي بيػدؼ توثيقيػاو إدارتيػا وحمايتيػاالقياـ بالمسو األثري لؤلبن
التاريخية إلى االلتزاـ بالمنػاىج التػي رسػميا مر ػز اليونسػ و للتػراث العػالميو والتػي تحػّث علػى تحديػد الموااػ  

 .ر مػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػرز معػػػػػػػػػالـ القػػػػػػػػػيـ اإلنسػػػػػػػػػانيالثقافيػػػػػػػػػة اليامػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػدؼ حمايتيػػػػػػػػػا وحفظيػػػػػػػػػاو ألنيػػػػػػػػػا تعتػػػػػػػػػب
 3 لبلتالاؿ

 
 

 03  37641595 ىاتؼ
 03  37658311 فا س

 3m.alneyadi.cultural@org.ae  ترونيلبريد اإل ال
 03  37436625 ىاتؼ
 03  37658311 فا س

 3peter.sheehan@cultural.org.ae  ترونيلبريد اإل ال
 

 3 اسـ المناطؽ الثقافية
يعنػػى اسػػـ المنػػاطؽ الثقافيػػة التػػاب  إلدارة البيئػػة التاريخيػػة فػػي ىيئػػة أبػػوظبي للثقافػػة والتػػراث بمسػػو المنػػاطؽ 

دارتيػػا فػػي إمػػارة أبػػوظبي أالػػبو مػػؤتمر اليونسػػ و للتػػراث  1992فػػي عػػاـ . الثقافيػػة وتثبيتيػػا علػػى الخػػرائط واز
ي الجيػػاز القػػانوني الػػدولي األوؿ لبلعتػػراؼ بالمنػػاطؽ الثقافيػػة وحمايتيػػاو وفػػي دورتيػػا السادسػػة عشػػر العػػالم

اعتمدت لجنة التراث العالمي لليونس و العديد مف التوالػيات المتعلقػة بػندراج ىػذه المنػاطؽ علػى اائمػة التػراث 
عمؿ الطبيعة وعمػؿ "ؽ الثقافية تمثؿ مف مقترحات المؤتمر أف المناط 1العالميو واعتبرت اللجنة حسب المادة 

أو /و وىػي ناتجػة عػف تطػور البيئػة اإلنسػانية مػ  مػرور الواػت بتػ ثير الضػموط الماديػةو و"اإلنساف مجموعيف
والثقافيػة علػى التػواليو خارجيػة  انػت أـ الفرص المتمثلة بالبيئة الطبيعيػة والظػواىر االجتماعيػةو واالاتالػادية 

 .داخلية
 3 لبلتالاؿ
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 مدير إدارة البيئة التاريخية -محمد عامر النياديالسيد 
 03  37641595 ىاتؼ
 03  37658311 فا س

 m.alneyadi.cultural@org.ae 3البريد اإلل تروني 
 مدير اسـ المناطؽ الثقافية -الد تور مارؾ بيش

 02  36195473 ىاتؼ
 02  36212186 فا س

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أبوظبي -ـ النار ا -98
 ـ 31959 تاريخ اال تشاؼ
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3  التبعية التنظيمية

 3نبػذة 
علػى إثػر حفريػات اامػت بيػا بعثػة آثػار دانمار يػةو و ػذلؾ المسػوحات التػي اػاـ بيػا  1959بعد ا تشافيا سنة 

والعػراؽو أظيػرت جزيػرة أـ النػار أدلػة أثريػة سػاىمت بشػ ؿ  بيػر فػي علماء آثار مف اإلمارات العربية المتحػدة 
إلػػى  2500فمنػػذ حػػوالي . تسػػليط الضػػوء علػػى ثقافػػة السػػ اف األوائػػؿ لئلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ونمػػط حيػػاتيـ

سنة ابؿ الميبلدو عمؿ س اف الجزيرة في الاليد والير النحػاسو ومارسػوا التجػارة خػارج حػدود الجزيػرة  2000
 .إلى ببلد الرافديف ززادي السند لياللوا

عبػػارة " حضػػارة أـ النػػار"ورةػػـ الػػمر ىػػذه الجزيػػرةو إاّل أف المميػػزات الخاالػػة لتاريخيػػا القػػديـ جعػػؿ مػػف عبػػارة 
معتمػػدة علػػى المسػػتول العػػالمي لئلشػػارة إلػػى الحضػػارة التػػي سػػادت فػػي الخلػػيج العربػػي وجنػػوب شػػرؽ الجزيػػرة 

 .العربية ابؿ أربعة آالؼ سنة خلت
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 3عنػواف ال
 أبوظبي  - 32380 ب .ص

 02  36215300 ىاتؼ 
 02 34418418 فا س 

 3info@adach.ae البريد اإلل تروني 

 3www.adach.ae الموا  اإلل تروني 
 

 أبوظبي -االر الحالف  -99
 ـ31966 تاريخ اإلنشاء 

   ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التنظيمية  التبعية
 

 3نبػذة  
نجازات عائلػة آؿ نييػاف التػي ح مػت   يعتبر االر الحالف أادـ مبنى تاريخي في أبوظبيو وىو يع س تاريخ واز

 .وحتى اليـو 18أبوظبي بالورة متوااللة منذ القرف الػ 

 3 التاريخ 
مارة أبوظبي اليػـو خاضػعًة لحلػؼ ابائػؿ بنػي يػاس التػي و  انت معظـ األراضي التي تش ؿ إ17خبلؿ القرف الػ 

وتقػوؿ األسػطورة أنػو خػبلؿ . استقر بعضيا في جزيرة أبوظبي للممارسة اليد السمؾ والموص بحثا عػف اللؤلػؤ
إحدل رحبلت الاليد التي  اف يقـو بيا س اف ليػواو وخػبلؿ مطػاردة ظبيػا فػي الجزيػرةو ُوجػد ىػذا األخيػر يشػرب 

بناء برج مراابة لحماية مالػدر المػاء الحيػويو وت ونػت مسػتوطنة بشػرية حولػو فػي حػوالي  فتـ. مف بئر عذبة
  ".أرض الظبي"وعليوو أطلؽ اسـ أبوظبي على الجزيرة والذي يعني . 1761سنة 

وتػـ دمػج . و أمر الشيخ شخبوط بف ذياب ببناء العة محالػنة ومقػر إاامػة لػو ولعائلتػو1795وفي حوالي سنة 
حالػػف أ بػػر اشػػتمؿ علػػى بػػرجيف دائػػرييف وبػػرجيف مػػربعيف باإلضػػافة إلػػى مبػػاٍف داخليػػة تػػـ  بػػرج المراابػػة فػػي

و ػػاف ذلػػؾ المر ػػز الػػدفاعي الرئيسػػي فػػي المنطقػػة الػػذي اسػػتعمؿ أيضػػا لحمايػػة . تشػػييدىا حػػوؿ فنػػاء مر ػػزي
  .شواطئيا البحرية

و ووّفػر مناخػا 1816إلػى  1793أالبو القالر مقر اإلاامة الرسمي ومر زا لح ـ الشيخ شخبوط الذي ح ـ مف 
 مػا عػّزز الحالػف الم انػة السياسػية للعائلػة الحا مػة . مف االستقرار لمختلؼ المجموعات علػى جزيػرة أبػوظبي

 . ووّفر الحماية للناس خبلؿ النزاعاتو  ما وّفر ليـ م انا للتجم  ومقابلة ح اميـ والتحدث إلييـ
آؿ نييػافو رحمػو اهللو مقاليػد الح ػـ فػي إمػارة أبػوظبي سػنة وبعد أف استلـ الممفور لو الشيخ زايد بف سػلطاف 

وأمػػر الشػػيخ زايػػد بتػػرميـ . و ةػػادرت العائلػػة االػػر الحالػػف الػػذي أالػػبو مر ػػزا إداريػػا لمايػػة التسػػعينات1966
و حيث تـ خبلؿ ىذه الفترة تمييػر الحػدائؽ الداخليػة بالػورة ملموسػة لتشػتمؿ علػى 1985و 1976الحالف بيف 

الػى إعػادة ت ىيػؿ ضػمف مػايعرؼ حاليػًا خض  القالر والمنطقة المحيطة بو وي.ه وأعمدة إنارةأرالفة ونوافير ميا
 "  االر الحالف " بمشروع 

 
 3العنػواف 
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 أبوظبي - 32380 ب . ص 
 02 36215300 ىاتؼ 
 02 34418418 فا س 

 3info@adach.ae البريد اإلل تروني 
 3www.adach.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 

 رأس الخيمة  -متحؼ أحمد بف ماجد  -100
 ـ31984 تاريخ اإلنشاء 

 جمعية ابف ماجد للفنوف الشعبية والتجديؼ3 التبعية التنظيمية 
 
 

و اسـ العمبلت والمسػ و ات القديمػة (والرعيأدوات البدو )اسـ الموص والسفر و اسـ البازره 3 أاساـ المتحؼ 
و اسـ الزراعة و اسـ األلعاب الشعبية و اسـ األواني و ااعػة طنػب للوثػائؽ والتػراث و الم تبػة التراثيػة و مر ػز 

 .عالـ البحار أحمد بف ماجد للمخطوطات والوثائؽ 
و نقػود ومبايعػات اديمػة و العقػود  المراسػبلت بػيف شػيوخ القواسػـ واالنجليػز عػف مل يػة الجػزر3 أىـ المقتنيات 

 .القديمة 
 
 

 3 العنػواف 
 رأس الخيمة   -  35293 ب .ص

 07  32288226  ىاتؼ 
 07  32288991 فا س 

 
 
 
 
 

 الشاراة -متحؼ بيت الشيخ سعيد القاسمي  -101
 ـ32001 تاريخ اإلنشاء 

 ثإدارة الترا -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 
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 3 أاساـ المتحؼ 
 . جناح المعيشة والمجلس و جناح اآلثار و جناح التراث اإلسبلمي 

 
 
 
 

 3 العنػواف 
  لباء -الشاراة  – 32258 ب .ص

 09  32777689 ىاتؼ 
 06  35683288 فا س 

 3folklory@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.shci.gov.ae اإلل تروني  الموا 

 
 
 
 

 دبي  -متحؼ بيت الشيخ سعيد آؿ م توـ  -102
 ـ31996 تاريخ اإلنشاء 

 اسـ اآلثار والمتاحؼ  -بلدية دبي 3 التبعية التنظيمية 
 

 3نبػذة 
معماريػًا للبيػت العربػي بمبلمحػو التقليديػةو ويعػود تاريخػو يمثؿ بيت الممفور لو الشيخ سعيد آؿ م تـو نموذجًا 

 .ـ و في عيد الممفور لو الشيخ م تـو بف حشر حيث استخدـ  مس ف ومقر للح ـ 1896إلى عاـ 
الور تاريخية لشيوخ آؿ م تـو في المناسبات القوميػة والتاريخيػةو لوحػات لػدبي القديمػة منػذ 3 أىـ المقتنيات 

اع السػػفف وأسػػاليب تالػػنيعيا والالػػيد البحػػري ومسػػتلزماتو و أشػػ اؿ متننوعػػة ألنمػػاط و مختلػػؼ أنػػو  1948عػػاـ 
الحيػػاة االجتماعيػػة والتعليميػػة والترفيييػػة القديمػػة فػػي دبػػي ومظػػاىر الحيػػاة البدويػػة مسػػ و ات أثريػػة لتػػاريخ 

 .ت واتفااياتوطواب  بريدية و مخطوطات توثيقية لرسائؿ ومعاىدا 1791التداوؿ النقدي في اإلمارة منذ عاـ 

جناح آؿ م توـ و جناح دبي القديمة و الحياة البحرية و الحيػاة االجتماعيػة و الباديػة و جنػاح 3 أاساـ المتحؼ 
 .التوثيؽ 
 3 العنػواف 

 دبي  - 35818 ب .ص
 04 33937139 ىاتؼ 
 04 33939269 فا س 

 3info@dm.gov.ae البريد اإلل تروني 
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 3www.dm.gov.ae الموا  اإلل تروني 
 الشاراة  -متحؼ البيت المربي  -103

 ـ 31980 تاريخ اإلنشاء 
 إدارة التراث -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 

 
 
 

 3 أاساـ المتحؼ 
 . الم تبة القديمة و جناح األواني و ةرؼ المعيشة 

 .أسرة خشبية تقليدية أواني نحاسية وزجاجية و 3 المقتنيات 

 
 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة - 32258 ب .ص

 06 35733079 ىاتؼ 
 06 35683288 فا س 

 3folklory@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.sdci.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 

 الشاراة  -متحؼ التاريخ الطبيعي  -104
 ـ31995  تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشاراة 3 التبعية التنظيمية 
 
 

 3أاساـ المتحؼ 
رحلػػة عبػػر إمػػارة الشػػاراة و اإلنسػػاف والبيئػػة و رحلػػة عبػػر الػػزمف الالػػحراء الحيػػة و البحػػار الحيػػة و حديقػػة  

 .النباتات الالحراوية 

و مجسػـ الجمػؿ اآللػي و اسػتعراض األحقػاب مجسـ عػف البيئػات الطبيعيػة فػي دولػة اإلمػارات  3 أىـ المقتنيات 
الجيولوجية التي مػرت علػى المنطقػة  الالػخور والحفريػات و وأاػدـ الػخرة فػي العػالـ و وأاػدـ الػخرة فػي دولػة 

 .اإلمارات و وعظمة فخذ ديناالور حقيقية و عرض شيؽ عف النباتات الالحراوية 
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 3 العنػواف 
 الشاراة  - 325313 ب .ص

 06 35311411 ىاتؼ 
 06 35311012 فا س 

 3museum@epaa-shj.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3folklory@emirates.net.ae الموا  اإلل تروني 

 
 الشاراة -متحؼ الحالف  -105

 ـ 31997 تاريخ اإلنشاء 
 إدارة التراث -ح ومة الشاراة  3 التبعية التنظيمية 

 
 

 3 أاساـ المتحؼ 
 . تبة القاسمية و مدخؿ باب الالياحجناح التوايؼ و برج المحلوسة و الم

حلي ذىبية ومعدنية تقليدية و أسلحة نارية وأسلحة بيضاء الور فوتوةرافية نادرة للشيوخ 3 محتويات المتحؼ 
 .و مدينة الشاراة القديمة و اائمة لح اـ الشاراة مف القرف السادس عشر

 
 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة  - 32258 ب .ص 

 06 35685500 ىاتؼ 
 06 35695522 فا س 

 3folklory@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.sdci.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 

 دبي  -متحؼ دبي الوطني -106
 ـ31971 تاريخ اإلنشاء 

 والتسويؽ التجاريدائرة السياحة  -ح ومة دبي  3 التبعية التنظيمية 
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 .اسـ التراث الشعبي و اسـ اآلثار 3 أاساـ المتحؼ 
سػنة ابػؿ المػيبلد  550 – 950آثار ا تشفت فػي منطقػة القالػيص وحتػاو يرجػ  تاريخيػا إلػى 3 أىـ المقتنيات 

إضافة إلى اآلثار الم تشفة في منطقة الجميرا والتي ترج  إلى العالػر األمػوي و مالػاحؼ مخطوطػة بخػط اليػد 
ىػػ و ىيا ػؿ عظميػة وجمػاجـ بشػرية وعظػاـ بشػرية يرجػ  تاريخيػا إلػى عػاـ 390رج  تاريخ بعضيا إلػى عػاـ ي

 . ىػ 550
مطوية المتحؼ وتضـ نبذة تاريخية عف أاسػاـ المتحػؼو جميػراو القالػيص و األةػاني والراالػات 3 المطبوعات 

 .الشعبيةو الحلي
 
 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 35818 ب .ص

 04 33531862 ىاتؼ 
 04 33539445 فا س 

 3dtcm.mu@dubaitourism.co.ae البريد اإلل تروني 
 3www.dubaitoruism.com الموا  اإلل تروني 

 دلما -متحؼ دلما  -107
 ـ32005 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التنظيمية التبعية 
 

 3نبػذة 

علػػى مػػر القػػروفو  انػػت جزيػػرة دلمػػا مر ػػزا ىامػػا لتجػػارة اللؤلػػؤو حيث انػػت األسػػواؽ منتشػػرة ب ثافػػة علػػى طػػوؿ 
 لـ مف الشماؿ إلى الجنػوب  9 لـ منساحؿ أبوظبي وُتقدر مساحتيا بػ  30تق  الجزيرة على بعد نحو . ساحليا

ويقطػف ىػذه الجزيػرة .  لػـ مػف الشػرؽ إلػى المػرب 5و( و الجزيرةاالالطناعية الحديثػة جنوبػادوف احتساب شب)
نسمةو حيث يعمؿ العديد مف الس اف فػي مينػة الػيد السػمؾ أو فػي األعػداد ال بيػرةمف المػزارع 10.000 حوالي

ت والفوا ػو المزيػرة وتتميز جزيرة دلما بخضرة تثير الدىشة بفضػؿ بسػاتينومزارع الخضػروا. المنتشرة في الجزيرة
 .فييا

بئػر  انػت  200خبلؿ فترة ازدىار تجارة اللؤلؤو أالبحت جزيرة دلما مر زا حيوياو مػا اشػتيرت بوجػود أ ثػر مػف 
واػػد تػػـ إجػػراء مسػػو معمػػاري . تػػّزود جزيػػرة أبػػوظبي بالميػػاه العذبػػة إلػػى ةايةالخمسػػينيات مػػف القػػرف الماضػػي

 . 1994و  1993رميـ بيت المريخي وثبلثة مساجد بيف عامي و  ما تـ ت1992 لمباني جزيرة دلما في عاـ
 ( 3متحؼ دلما ) بيت المريخى 

واػد تػـ بنػاء البيػت الػذي يعػود .  اف المتحؼ في األالؿ منزال ألحد تجار اللؤلؤ وىػو محمػدبف جاسػـ المريخػي
لم تشػػفات ويشػػتمؿ المتحػػؼ علػػى معػػرض ل. مػػف الحجػػر البحريالمرجػػاني الم سػػو بػػالجبس 1931تاريخػػو إلػػى 



 

 010 

المحليةو بما في ذلؾ مجموعةىامة مف العمبلت البريطانية واليندية التي  انت مستخدمة خػبلؿ القػرف التاسػ  
 .عشػػػػػػػػػػػػػروأوائؿ القػػػػػػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػػػػػػريف عنػػػػػػػػػػػػػدما  انػػػػػػػػػػػػػت تجػػػػػػػػػػػػػارة اللؤلػػػػػػػػػػػػػؤ فػػػػػػػػػػػػػي أوج ازدىارىػػػػػػػػػػػػػا

 
 
 
 

 3 العنػواف 
 أبوظبي - 32380 ب .ص 

 02 36215300  ىاتؼ  
 02  34418418  فا س 

 3ifo@adach.ae  بريد ال تروني 
 3www. Adach.aeالموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رأس الخيمة -متحؼ رأس الخيمة الوطني  -108
 ـ31971 تاريخ اإلنشاء 

 دائرة اآلثار والمتاحؼ  -ح ومة رأس الخيمة 3 التبعية التنظيمية 
 
 

مف األلؼ الثاني ابػؿ المػيبلد والعالػر الحديػدي  أسلحة تقليدية اديمة و أالداؼ وأحافير وآثار3 أىـ المقتنيات 
و مسػػ و ات ونقػػود مػػف جلفػػار ونقػػود نحاسػػية مػػف القػػرف الثػػامف عشػػر المػػيبلدي و فخػػار مػػف جلفػػار وبيػػوت 
تقليديػػة وأدوات الػػيد األسػػماؾ والػػيد اللؤلػػؤ و أدوات الزراعػػة والحػػدادة والبنػػادؽ والخنػػاجر والحلػػي والمبلبػػس 

 .وابلدة القواسـ 
 .التاريخ الطبيعي و اآلثار القديمة و القواسـ و ةرفة الفضيات الم تشفات الحديثة 3 متاحؼ أاساـ ال
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 3 العنػواف 
 رأس الخيمة  - 394 ب .ص

  07 32333411 ىاتؼ 
  07 32330431 فا س 

 3nmrak@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.rakmuseum.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 الشاراة  -متحؼ الشاراة لآلثار  -109

 ـ31997 تاريخ اإلنشاء 
 دائرة الثقافة واإلعبلـ   -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 

 
 
 
 

 .ااعة محاضرات و مختبر و مر ز تعليـ و مخازف آثار 3 أاساـ المتحؼ 
 م تشفات آثرية تعود لعالور تاريخية مختلفة في إمارة الشاراة 3 أىـ المقتنيات 

 مجلة آثار الشاراة 3 المطبوعات 
 
 
 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة  - 35119 ب .ص

  06 35665466 ىاتؼ 
  06 35660334 فا س 

 3archeo@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.archaeology.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 الشاراة  -( بيت النابودة ) متحؼ الشاراة للتراث  -110

 ـ 31995 تاريخ اإلنشاء 
 إدارة التراث  -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 
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جناح األزياء والزينة و جناح الترميـ و جناح المرا ب البحرية جناح األلعػاب الشػعبية و جنػاح 3 أاساـ المتحؼ 
 .األةذية وةرؼ المعيشة 

مجسـ لطريقة بناء المباني التراثية القديمة و األزياء الشعبية ومساحيؽ التجميؿو األثاث المنزلػي 3 المحتويات 
 .القديـ 

 
 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة - 32258 ب .ص

 06  35681738 ىاتؼ 
 06  35681733 فا س 

 3folklory@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sdci.gov.ae الموا  االل تروني 

 
 
 
 

 الشاراة  -متحؼ الشاراة للفنوف  -111
 ـ31995 تاريخ اإلنشاء 

 الشاراة -الدائرة الثقافية 3 التبعية التنظيمية 
 
 
 

 .التخزيف و المحاضرات و الم تبة الفنية و البرامج اإلرشاد و 3 أاساـ المتحؼ 
 .مقتنيات مف الفف العالمي المعاالرمقتنيات سمو الحا ـ و 3 أىـ المقتنيات 

  تب عف الفنانيف و  تب نقدية و  تالوجات3 المطبوعات 
 
 
 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة  - 319989 ب .ص

 06 35688222 ىاتؼ 
 06 35686229 فا س 
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 3artmus@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3folklory@emirate.net.aeالموا  اإلل تروني 

 
 عجماف  -متحؼ عجماف  -112

 ـ31990 تاريخ اإلنشاء 
 ديواف حا ـ عجماف 3 التبعية التنظيمية 

 
 

و الالػحراء و ( المػوص والالػيد البحػريو الزراعػةو األزيػاءو التعلػيـ ) اآلثار والتػراث الشػعبي 3  أاساـ المتحؼ 
 .الطب الشعبي و الفف الشعبي و السوؽ و األلعاب الشعبية و بيت الجريد و السفف و تراث األسرة الحا مة 

مدف  برتقالي نحاسي مف القرف الساب  عشػر المػيبلدي و إذاعػة عجمػاف القديمػة و محتويػات 3 أىـ المقتنيات 
 .القبر اآلثري الجماعي في الموييات و ىدايا الشيخ راشد والشيخ حميد بف راشد 

 .وىو دليؿ سياحي ألاساـ المتحؼ ومرج  للباحثيف 3  تاب الحالف 3 المطبوعات 
 
 

 3العنػواف 
 عجماف  - 32829 ب .ص

 06 37428222 ىاتؼ 
 06 37441202 فا س 

 3ajmuseum@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.am.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 العيف -متحؼ العيف الوطني  -113

 ـ31969 تاريخ اإلنشاء 
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 ة التبعية التنظيمي

 
 3نبػذة 

الحالػف الشػراي واػد تػـ بنػاء المتحػؼ بتوجييػات مػػنالممفور يق  المتحؼ بالقرب مف العة الشيخ سلطاف أو  
 .لو الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نيياف رحمو اهلل

 3أاساـ المتحؼ 
وىػػو يقػػدـ للزائػػر نبػػذة  -اسػػػماإلثنوةرافيا واسػػـ اآلثػػار –ينقسػػـ متحػػؼ العػػيف الػػوطني إلػػى اسػػميف رئيسػػييف 

 .عاـ 8000الناس الذيف س نوا المنطقة ابؿ أ ثر مف شاملة عف عادات وتقاليد الببلدو ما يح ي تاريخ أوائؿ 

أما اسـ اآلثارو فيعرض الم تشفات األثرية التيتعود إلى حقب زمنية متعددة تعود إلى العالور الحجرية والػوال 
 إلى حقبة ظيور اإلسبلـ
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 . ؾ عمبلت تعود إلى مختلؼ العالورومف ضمف المعروضات  ذل
 

 3 العنػواف 
 العيف - 315715 ب .ص

 03 37641595 ىاتؼ 
 03 37658311 فا س 

 3ontigan@emirstes.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.aam.gov.aeالموا  اإلل تروني 

 الفجيرة  -متحؼ الفجيرة  -114
 ـ 31991 تاريخ اإلنشاء 

 الفجيرة  -إدارة التراث واآلثار  3 التبعية التنظيمية 
 

عمبلت ذىبية وفضية وبرونزية و رؤوس رماح وأنالاؿ وم اشط ومخػارز مالػنوعة مػف حجػر 3 أىـ المقتنيات 
 . الالواف و اليدايا المقدمة إلى الاحب السمو حا ـ الفجيرة و وةيرىا مف الم تشفات األثرية 

 3 أاساـ المتحؼ 
ويحتػوي علػى مجموعػة مػف التحػؼ األثريػة التػي تػـ ا تشػافيا والتػي يعػود تاريخيػا إلػى النالػؼ 3  اسـ اآلثػار

 .الثاني مف األلؼ الثالث ابؿ الميبلد وم تشفات موا  اليدية ومدفف بعود إلى األلؼ الثاني ابؿ الميبلد
 .لنشاط الزراعيويضـ بعض أش اؿ الحياة القديمة ألىؿ اإلمارات ابؿ اياـ الدولة وا3 اسـ التراث 

 .اسـ اليدايا و اسـ المختبر و اسـ ترميـ المباني التاريخية 
 

 3 العنػواف 
 الفجيرة  - 31 ب .ص

 09 32229085 ىاتؼ 
 09 32229039 فا س 

 
 
 

 الشاراة  -متحؼ الفف العربي المعاالر  -115
 ـ31995 تاريخ اإلنشاء 

 الشاراة -الدائرة الثقافية 3 التبعية التنظيمية 
 
 

 اإلرشاد و  التخزيف و البرامج 3 أاساـ المتحؼ 
 مقتنيات مف الفف العربي المعاالر3 أىـ المقتنيات 
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  تب عف الفنانيف و  تب نقدية و  تالوجات3 المطبوعات 
 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 319989 ب .ص

 06 35688222 ىاتؼ 
 06 35686229 فا س 

 3artmus@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.artmus.emirates.net.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 

 العيف  -متحؼ االر العيف  -116
 32001 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التبعية التنظيمية 
 
 

 .فاطمة و اسـ الشيخ زايد  اسـ اإلدارة و اسـ الشيخة3 أاساـ المتحؼ 

األسلحة و السيوؼ و دالت القيوة و حاجيات المطبخ و األثاث مػف ةػرؼ نػـو ومجػالس ةػرؼ 3 أىـ المقتنيات 
 . و القرآف ال ريـ و لوحات يوة و سيارة الشيخ زايد و الخيمةا

 . تيب عف المتحؼ 3 المطبوعات 
 
 
 
 

 3العنػواف 
 العيف  - 31001 ب .ص

 03 7644242 - 37517755 ىاتؼ 
  03 37517753 فا س 

 3info@adach.ae البريد األ تروني 

 3www.adach.aeالموا  األل تروني 
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 الشاراة  -متحؼ المحطة  -117
 ـ32000 تاريخ اإلنشاء 

 ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 
 
 

جنػاح المخترعػات القديمػةو جنػاح الػدراجات و جناح الطيراف و جناح الحرؼ والميف القديمة و 3 أاساـ المتحؼ 
 .جناح السيارات القديمة و جناح المر بات القديمة 

نمػوذج ألوؿ طػائرة ىبطػت علػى أرض المطػار القػديـ و طػائرات اديمػة و أجيػزة راديػو السػل ي 3 أىـ المقتنيػات 
 .وىواتؼ اديمة و نموذج لسينما الشاراة التي  انت أوؿ سينما في الخليج 

 
 
 
 3 لعنػواف ا

 الشاراة  - 32258 ب .ص
 06 35733079 ىاتؼ 
 06 35733711 فا س 

 3folklory@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.sdci.gov الموا  اإلل تروني 

 
 

 الشاراة -( متحؼ شخالي ) مجلس إبراىيـ المدف   -118
 ـ31996  اإلنشاء تاريخ 

 الشاراة -الدائرة الثقافية 3 التبعية التنظيمية 
 
 
 

 جزء مف م تبة إبراىيـ المدف  الخاالة و الور فوتوةرافية نادرة 3 أىـ المقتنيات 

 .مقتنياتو الشخالية 
 . تيبات  و مطبوعات بريدية 3 المطبوعات 
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 3 العنػواف 
 الشاراة   - 32258 ب .ص

 06 35693999 ىاتؼ 
 06 35683288 فا س 

 3folklory@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sdci.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األدبية النفع العبم واالتحبدات جمعيبت 

 والفنيــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبوظبي  -اتحاد  تاب وأدباء اإلمارات  -119
 ـ31984 تاريخ اإلنشاء 
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إاامة األمسيات الشعرية و والروائيةو والقالاليةو والسينمائيةو والندوات والمحاضرات المتنوعػة 3 أىـ األنشطة 
 .و إاامة المعارض الفنية والتراثية 

واألبحاثو والدراسات المختلفػة و باإلضػافة لمجلػة شػؤوف دواويف شعرية و القالص و والرواياتو 3 المطبوعات 
 .أدبيةو ومجلة دراسات 

 ظيرًا 1 -الباحًا   38 ساعات العمؿ 
 ليبلً  10 - مساَء  5                  

 
 3العنػواف 

 أبوظبي  - 32167 ب .ص
 02 34435122 ىاتؼ 
 02 34481722 فا س 

 3info@emirateswriters.com البريد االل تروني 
 3www.emirateswriters.com  الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 

 الشاراة  -جمعية اإلمارات للفنوف التش يلية  -120
 ـ31981 تاريخ اإلنشاء 

 
 

 ف رية حوؿ الفنوف التش يليةومعارض فنوف تش يلية و ندوات 3أىـ األنشطة 
 .رعاية الفنانيف التش يلييف داخؿ دولة اإلمارات و والمنتسبيف ليا مف خارج الدولة 

 . مجلة التش يؿ و والمطبوعات الخاالة بالمعارض واألنشطة الفنية 3 المطبوعات 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة   - 32355 ب .ص

 06 35684488 ىاتؼ 
 06 35686767 فا س 

 3artsuae@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.artsuae.org.ae الموا  االل تروني 
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 الشاراة  -جمعية المسرحييف  -121
 ـ31993 تاريخ اإلنشاء 

 
 

والػدورات التدريبيػة فػي فنػوف المسػرح والمشػار ة فػي الميرجانػات و تمثيػؿ دولػة إاامة النػدوات 3 أىـ األنشطة 
اإلمػػارات فػػي االتحػػاد العػػاـ للفنػػانيف العػػرب و ت سػػيس أرشػػيؼ الحر ػػة المسػػرحية و والمشػػار ة فػػي المناسػػبات 

إاامػة مسػابقة  الوطنية و إرساؿ بعثات لدراسة الفنوف المسرحية بالتعػاوف مػ  وزارة التربيػة والتعلػيـ والشػباب و
سػػنوية خاالػػة بالتػػ ليؼ المسػػرحي للمػػواطنيف والمقيمػػيف علػػى أرض الدولػػة باإلضػػافة إلػػى إاامػػة جػػائزة الجيػػد 

 .المسرحي المتميز لؤلفراد والمؤسسات 

 .وىي مجلة فاللية ُتعنى بشؤوف المسرح3 مجلة  واليس 3 المطبوعات 
 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 31331 ب .ص

 06 35688558 ىاتؼ 
 06 35688332 فا س 

 3masrheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.masrheen.net.ae الموا  اإلل تروني 
 الشاراة  -رابطة أديبات اإلمارات  -122

 ـ31990 تاريخ اإلنشاء 
 
 

التعريؼ بنبداع المرأة اإلماراتية في مجاؿ األدب و إحاطة المواىػب الشػابة بالرعايػة واالىتمػاـ و 3 أىـ األىداؼ 
 .عقد لقاءات ألديبات اإلمارات للنقاش حوؿ أىـ القضايا الثقافية 

نظيـ األمسػيات تنظيـ األنشطة الثقافية ب ندية الفتيات بالشاراة و إعداد جلسات للمواىب الشابة و ت3 األنشطة 
 .القالالية والشعرية 

و شػػعراء مػػف دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة و  ف ػػرة التػػاريخ فػػي أدب نجيػػب ( نشػػرة ) أشػػرعة 3 المطبوعػػات 
محفوظ  و الشيخ محمد نور و حمد بوشياب و واا  ومستقبؿ التعليـ في دولة اإلمارات و الالحة والمجتمػ   و 

 . بدولة اإلمارات العربية المتحدة " القـر" الشباب والاليؼ و تنمية المنجروؼ

 
 



 

 000 

 3 العنػواف
 06 35655511 ىاتؼ 
 06 35640466 فا س 

 3admin@alrabetta.ae البريد اإلل تروني 

 3www.alrabetta.ae الموا  اإلل تروني 
 

 مؤسسة اإلمارات للنف  العاـ  -123
 ـ32005 تاريخ اإلنشاء 

 3نبػذة 
مؤسسة اإلمارات ىي مؤسسة مستقلة للنف  االجتماعيو أنش تيا ح ومة إمارة أبوظبي لتسييؿ إطبلؽ مبػادرات 

وتقػػوـ . جديػػدة ممولػػة مػػف القطػػاعيف العػػاـ والخػػاصو بيػػدؼ تعزيػػز رفاىيػػة األفػػراد فػػي مختلػػؼ أنحػػاء الدولػػة
المحلػػي التػػي تسػػيـ فػػي تحقيػػؽ تقػػدـ مسػػتداـ المؤسسػػة بمسػػاعدة األفػػرادو والمؤسسػػاتو ومنظمػػات المجتمػػ  

وتتلقى الدعـ مف خبلؿ تبرعات القطػاع الخػاصو والح ومػةو واألفػراد الميتمػيف بػالنف  . وطويؿ األمد في الدولة
  وتشرؼ المؤسسة على جائزة البو ر للرواية العربية .االجتماعي

 3 األىداؼ
تينػػة بػػيف القطػػاعيف العػػاـ والخػػاصو إلػػى تحقيػػؽ تسػػعى مؤسسػػة اإلمػػاراتو مػػف خػػبلؿ إاامػػة شػػرا ة دائمػػة وم

 .المبادرات التي تتبناىا الدولة بمرض تطوير المجتم  المحلي واالرتقاء بو
 3العنػواف 

 3111445 ب .ص
 أبوظبي 15و  4بناية المعمورة شارع  –طابؽ الميزانيف 

 02  32900404 ىاتؼ 
 02  32901404 فا س 

 3information@emiratesfoundation.ae البريد اإلل تروني 
 3www.emiratesfoundation.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤسسبت ومشبريع النشر
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 الشاراة  -أبوظبي  -اتحاد  تاب وأدباء اإلمارات للنشر -124
 ـ31984 تاريخ اإلنشاء 

 
االائد مف اإلمارات و البلة العيد والتعػب و شػدو الػزمف و مديػة واحػدة ال ت فػي لػذبو عالػفور و 3 المطبوعات 

أيف البحر؟ و بحثًا عف النيػر و علػي بػف .. ابلة للحبيبة و ىذا ىو الساحؿ .. جمرافيا الفردوس و وردة للوطف 
الػمت  و الشػيطاف واالػائد أخػرل و ليجػؼ مسؾ التيامي يفاجئ ااتليو و الفػالس األخيػر فػي سػنتاجو و آيػة ال

ريػؽ البحػػر و شػػيء مػف السػػيو فػػي رئتػػيو ديػواف سػػلطاف العػػويس و بانتظػار الشػػمس و اسػػتحاالت السػػ وف و 
 مساراتو ديواف سالـ بف علي العويس و المجموعة ال املة لبابلونيرودا و سيدة الرفض األخير و ىذا أنا 

 .اني العشؽ القديـ  مناخات أولى و المرايا ليست ىي و مف أة
إالػػػدار مجلػػػة شػػػؤوف أدبيػػػة ومجلػػػة دراسػػػات و باإلضػػػافة إلاامػػػة األمسػػػيات و 3 األنشػػػطة الثقافيػػػة األخػػػرل 

 . لندوات و المؤتمرات و المعارض المحاضرات و ا
 3 العنػواف 

 الشاراة  - 4321+ أبوظبي   -  32167 ب .ص
 06 35565588   02 34435122  ىاتؼ 
 06 35565599    02 34461722 فا س 

 3info@emirateswriters.com البريد اإلل تروني 

 3www.emirateswriters.com الموا  اإلل تروني  
 

 دار ال تب الوطنية -إدارة النشر -125
 ـ31992 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التبعية التنظيمية 



 

 002 

 
 3نبػذة 

و وتر ػػزت الجيػػود آنػػذاؾ فػػي نشػػر 1992أنشػػئ اسػػـ النشػػر فػػي ىيئػػة أبػػوظبي للثقافػػة والتػػراث فػػي بدايػػة عػػاـ 
التراث العربي واإلسبلمي و مػ  االىتمػاـ بمػا أنتجتػو المعرفػة اإلنسػانية فػي مجػاالت العلػوـ البحتػة والتطبيقيػةو 

 3ومف أىـ المبادرات .ؾ مف خبلؿ ترجمة أميات ىذه األعماؿ إلى اللمة العربيةوذل
 تحقيؽ ال تب التراثية 

 3سلسلة رواد المشرؽ العربي
ىناؾ عشرات األعماؿ المتعلقة برحبلت الرحالة األجانب إلى المنطقة العربيةو وخالوالًا منطقة الخليج العربيو 

مػا ةيػر مترجمػة بعػد إلػى اللمػة العربيػة واػد العائدة إلى فترات زمنية مختلفةو  ان ت إما طّي النسياف ال امػؿو واز
سعت دار ال تب الوطنية إلى سّد ىذه اليوةو انطبلاًا مف أىمية تجمي  ىذه المادة ال بيرة في م ػاف واحػدو ممػا 

تػرات اػّؿ فييػا يوفر معرفة أعمؽ وأوس و سواء بالرحبلت نفسياو أو بمبلمو المنطقة وثقافتيػا وتراثيػاو خػبلؿ ف
 .ومف ىنا  اف إطبلؽ سلسلة رواد المشرؽ العربي . الت ريخ والتدويف

 3ال تاب المسموع  

و مشػروع ال تػاب المسػموعو الػذي يػوّفر عػددًا مػف أميػات ال تػب  2010است نفت دار ال تب الوطنية في عػاـ  
موعة تػؤمف ليػذه األعمػاؿ انتشػارًا أ بػر التراثية العربية أو حتى المعرفية األجنبيةو للقػارئ العربػيو بالػيمة مسػ

 . وتجربة اراءة مختلفة
 3 النشر اإلل تروني 

تسعى دار ال تب الوطنية إلى الوالوؿ أل بػر اطػاع مم ػف مػف الجميػور و محاولػة اجتيػاز محدوديػة الم ػاف و 
بػالتراث و إضػافة  وذلؾ عف طريؽ النشر اإلل تروني وةيره مف أساليب التقنية الحديثػة لنشػر الثقافػة والتعريػؼ

إلػػػى إم انيػػػة اطػػػبلع الجميػػػور علػػػى مختلػػػؼ أنشػػػطة الييئػػػة ومشػػػروعاتيا عبػػػر الشػػػب ة العالميػػػة ومػػػف أىػػػـ 
 مشروعات النشر اإلل تروني التي تتوالىا الييئة

 3 الموسوعة الشعرية 
و مػف  2009يعتبر موااللة إالدار مشػروع الموسػوعة الشػعرية التػي الػدرت النسػخة الرابعػة منيػا خػبلؿ عػاـ 

أىػػـ مشػػروعات النشػػر االل ترونػػي التػػي تتوالىػػا الييئػػة و ويضػػـ ىػػذا اإلالػػدار فػػى مادتػػو األساسػػية المؤرشػػفة 
االػيده و  138461بيتًا في  2890301ديوانًا و عدد أبياتيا (  2693) والتي تمتلؾ الييئة  افة حقوؽ نشرىا 

 .ية والتاريخية  تابًا مف مختلؼ  تب التراث العلمية واألدب( 1081)إضافة إلى 
 
 

 3 العنػواف 
 أبوظبي  - 32380 ب .ص 

 02 36215300  ىاتؼ 
 02 35502353  فا س 

 3publications@adach.ae البريد اإلل تروني 

 3www.adach.ae الموا  اإلل تروني 
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 برنامج أ تب  -126
 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 

 مؤسسة محمد بف راشد آؿ م تـو3 ة التنظيميالتبعية 
 

إلى توفير التشػجي  المعنػويو والػدعـ المػاديو للشػباب المبػدع والطمػوح إلػى " ا تب " يرمى برنامج 3 األىداؼ 
ويعػّد البرنػامج رافػدًا ميمػًا فػي سػياؽ مسػعى المؤسسػة إلرسػاء . دخوؿ عالـ ال تابة والت ليؼ في مجاالت شتى

 .ةدعائـ مجتم  المعرف
 3إستراتيجية تقييـ األعماؿ المرشحة 

مف تسعة خبراء عػربو يجتمعػوف بالػفة منتظمػة لمراجعػة الطلبػات المقدمػة التػي " ا تب " تت لؼ لجنة برنامج 
 .استوفت شروط الدخوؿ في عملية التقييـ 

 
 3العنػواف 

 دبي - 3214444 ب .ص
 04 33299999  ىاتؼ 
 04 33687777  فا س 

 info@mbrfoundation.ae 3 البريد اإلل تروني 
 3www.mbrfoundation.a الموا  اإلل تروني 

 
 برنامج ترجـ -127

 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 
 مؤسسة محمد بف راشد آؿ م تـو3 ة التبعية التنظيمي

 3نبػذه 
أعمػاؿ فػي مجػاالت شػّتىو  إلى إثراء الم تبة العربية ب فضػؿ مااّدمػو الف ػر العػالمي مػف" ترجـ " ييدؼ برنامج 

عبر ترجمة أعماؿ أجنبية إلى العربيةو ويسعى أيضًا إلى إظيار الوجو الحضاري لؤلمةو عبر ترجمػة اإلبػداعات 
 .العربية إلى لماب العالـ

 3الخطوات التنفيذية 
تػػولي المؤسسػػة أىميػػة االػػول لترجمػػة أبػػرز  تػػب التػػراص الحضػػاري الالػػادرة فػػي المنػػاطؽ المحيطػػة بػػالوطف 

 .العربيو مف تعميؽ جسور التواالؿ الثقافي والمعرفي م  تلؾ الحضارات
 مػػا تسػػعة المؤسسػػة إلػػى االرتقػػاء بسػػمتول النقػػؿ المعرفػػي مػػف أاػػاليـ المعرفػػةو مثػػؿ أمري ػػا الشػػمالية والػػدوؿ 

 .ة ىناؾو خالوالًا في مجاؿ اإلدارةاالس ندنافية وشراّي آسياو إذ ستتـ ترجمة أىـ ال تب الالادر 
 3ف العنػوا
 دبي - 3214444 ب .ص

 04 33299999  ىاتؼ 
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 04 33687777  فا س 
 info@mbrfoundation.ae 3 البريد اإلل تروني 
 3www.mbrfoundation.ae الموا  اإلل تروني 

 
 الشاراة  -دار الخليج للالحافة والطباعة والنشر  -128

 ـ31970 تاريخ اإلنشاء 
 

سنة و اإلمارات والمسػتقبؿ  30العبلاات الخليجية ػ األمري ية و الخلؿ الس اني في اإلمارات خبلؿ 3 المطبوعات 
و العبلاػػات الخليجيػػة ػ الخليجيػػة و العػػرب والعولمػػة والتحضػػير للقػػرف الواحػػد والعشػػريف و الخلػػؿ فػػي التر يبػػة 

ة ال ػػبلـ و وداع اػػرف واسػػتقباؿ آخػػر و القػػرف السػػ انية لدولػػة اإلمػػارات وطػػرؽ عبلجيػػا و ىمػػـو وطنيػػة و شػػجر 
3 شخاليات فلسػطينية وأردنيػة و حػوارات القػرف 3 حروب وثورات ةيرت وجو العالـ و حوارات القرف 3 العشريف 

 ػبلـ فػي اليػواء و التربيػة 3 ت مبلت في الثقافة والحػوار و  ػبلـ علػى اليػواء 3 شخاليات يمنية و شجرة الذا رة 
جريدة الخلػيج و مجلػة الشػروؽ و مجلػة األذ يػاء ومجلػة  ػؿ ير مف المطبوعات عبلوة على وعدد  بوالتنمية و 

 Gulf Todayاألسرة و االاتالادي و 

تقـو وحدة الدراسات والنشر بال تابات البحثيػة التحليليػة المتعلقػة بالشػؤوف الف ريػة 3 األنشطة الثقافية األخرل 
 .والعالمية ية الخليجية والعربيةوالسياسية واإلستراتيج

 3 العنػواف 
 الشاراة - 330 ب .ص 

 06 35777677 ىاتؼ 
 06 35777737 فا س 

 3resealchunit@alkhaleej.co.ae البريد اإلل تروني 
 /3http://www.alkhaleej.ae/portalالموا  اإلل تروني 

 أبوظبي  -دار السويدي للنشر  -129
 ـ31990 تاريخ اإلنشاء 

 
شػػعر شػػعبي و  ػػرات الالػػابوف الفارةػػة و داااػػة الطػػار و 3 أسػػاور فػػي ذراع القمػػر و تالػػاريو 3  المطبوعػػات 

تػذ رة باألخبػار عػف موسوعة تػاريخ الفػف و فنػوف عالػر النيضػة البػاروؾ و فنػوف عالػر النيضػة الرو و ػو و 
 اتفااات األشعار و الذىب والعاالفة و رحلة إلياس المواللي و رحلة الحبشة مف األستانة إلى أديس أبابا و

رحلتاف إلى سورية و الديواف النفيس في إيواف باريس و رحلة الوزير فػي افت ػاؾ األسػير و رحلػة إلػى أوروبػا و 
مشروع ابف بطوطػة .عة  بيرة مف ال تب التي تيتـ ب دب الرحبلت الرحلة الشامية و الفنوف اإلسبلمية و ومجمو 

 . لؤلدب الجمرافي و جائزة ابف بطوطة لؤلدب الجمرافي 
 

 3 العنػواف 

 أبوظبي  - 344480 ب .ص



 

 005 

 02 36727477 ىاتؼ 
  02 36779355 فا س 

  3info@alrihla.com البريد االل تروني 
 www.alrihla.comالموا  االل تروني 

 
 
 

 أبوظبي  -دار الحؼ الوحدة  -130
 ـ31973 تاريخ اإلنشاء 

 
 يومية سياسية مستقلة  3 جريدة الوحدة 3 المطبوعات 

 3 العنػواف 
 أبوظبي - 32488 ب .ص

 02 34488937 ىاتؼ 
 02 34488405  فا س

 3alwahda2@hotmail.com البريد اإلل تروني 

 3www.alwahdanews.co.ae الموا  االل تروني 

 
 العيف  -دار ال تاب الجامعي  -131

 ـ31986 تاريخ اإلنشاء 
 . لؤلطفاؿ وأدبية و تب   تب جامعية متخالالة3 المطبوعات 

تقوـ الدار بترجمة أحدث ال تب الالادرة في أوروبا وأمري ا و وخاالة  تب التربيػة واإلعػبلـ 3 علومات إضافية م
 .وعلـ النفس 

 3 العنػواف 
 العيف  – 316983 ب .ص

 03 7556911 – 03 37558220 ىاتؼ 
 03 - 37512102 فا س 

 3bookhous@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 

 مشروع الـ -132
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التبعية التنظيمية 

 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 
 3نبػذة 
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 منػػذ سػػنتيف إلػػى تبّنػػي األعمػػاؿ المحليػػة" مشػػروع الػػـ"لقػػد اسػػتيدفت مبػػادرة دار ال تػػب الوطنيػػة مػػف إطػػبلؽ 
طبلايػا فػي اإلمػارات والعػالـ ولػـ يمػض واػت  ثيػر علػى إطػبلؽ . اإلماراتيةو سواء الم رسة منيا أو الجديدةو واز
و حتى تداف  أالحاب األابلـ   2008المشروع واإلعبلف عنو خبلؿ فعاليات معرض أبوظبي الدولي لل تاب لعاـ 

ألعماؿو التي ينتمي معظميا إلى فئػة ال تػاب المبدعة لتقديـ أعماليـو فنشرت بعيد اإلعبلف بقليؿ سلسلة مف ا
واػد اسػتمّر ىػذا العمػؿ بػالتطور شػ بًل ومضػمونًاو فػازداد عػدد . الجدد الذيف ينشروف للمرة األولى مف الجنسيف

عنوانًا خبلؿ الدورة الماضػية مػف معػرض أبػوظبي الػدولي لل تػابو فػي  16المتقّدميف ب عماليـو حتى بل  ارابة 
ويسعى المشػروع . مما يثبت أف مشروع الـ مؤل فراةًا  بيرًا على ساحة النشر المحلي. ختلفةمجاالت األدب الم

 .أيضًا إلى عقد اتفاايات لترجمة عدد مف ىذه األعماؿ إلى اللمات األجنبية
 3 العنػواف 

 أبوظبي - 32380 ب .ص
 02  36515463  ىاتؼ 
 02  35502353  فا س 

 Qalam@adach.ae 3 البريد اإلل تروني 
 3www.qalam.adach.ae الموا  اإلل تروني 

 مشروع  لمة  -133
 ـ32007 تاريخ اإلنشاء 
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 ة التبعية التنظيمي

 3نبػذة 
خ محمػد بػف زايػد آؿ نييػاف وليعيػد للترجمة  مبادرة  ريمة مف الفريؽ أوؿ سػمو الشػي"  لمة " لقد جاء مشروع

أبػػوظبي نائػػب القائػػد األعلػػى للقػػوات المسػػلحة حينمػػا استشػػعر سػػموهو مػػدل القالػػور التػػي تعػػاني منيالثقافػػة 
 .العربية بخالوص ترجمتيا للمؤلفات األجنبيةو  ما لمس سموه ةياب المؤلفاتالعالمية عف دور النشر العربية

  " لمػػة "ومػػف جانبيػػا بػػادرت  ىيئػػة أبوظبيللثقافػػة والتػػراث وتنفيػػذًا لتوجييػػات سػػموهو إلػػى إطػػبلؽ مشػػروع 
للترجمة مشػػروع نيضػػوي يسػػعى إلػػى اسػػتعادة الم انػػة الحضػػارية للثقافػػة العربيػػة فػػي انفتاحيػػا علىالثقافػػات 

 .“األخرلو وحوارىا م  اآلخر ضمف إطار التبادؿ المعرفي الخبلؽ 
يش ؿ جػزءًا مناإلسػتراتيجية الشػاملة لييئػة أبػوظبي للثقافػة والتػراث التػي تسػعى إلػى خدمػة "  لمة"  إف مشروع

 “ الثقافةالعربية وال تاب العربي 
فة إلػػى عنوانػػًا حتػػى اآلف و ةطػػت معظػػـ نػػواحي المعرفػػة اإلنسػػانية و إضػػا 300واػػد الػػدر عػػف مشػػروع  لمػػو 

 . مجموعة مف  تب األطفاؿ 
 3 العنػواف 

 أبوظبي -  2380 3ب .ص
3026515457 ىاتؼ   

info@kalima.ae 3 البريد اإلل تروني   
 3www.kalima.ae ل تروني الموا  اإل 
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 اإلعالمية المؤسسبت 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أبوظبي  -شر ة أبوظبي لئلعبلـ  -134
 ـ 32007 تاريخ اإلنشاء 

 
اناة أبوظبي األولىو اناة أبوظبي اإلماراتو )تمتلؾ شر ة أبوظبي لئلعبلـ وتدير مجموعة مف انوات أبوظبي 

( و اناة ناشيوناؿ جيوةرافيؾ أبوظبي 1+و اناة أبوظبي 1اناة أبوظبي الرياضيةو اناة أبوظبي الرياضية 
ذاعة القرآف ال ريـ و إذاعة إذاعة أبوظبيواذاعة ا)وشب ة مف اإلذاعات  مارات اؼ اـ و ستار اؼ اـو واز
اإلنجليزية و ومجلة " ذا ناشوناؿ"جريدة االتحادو وجريدة )و ذلؾ عدد مف المطبوعات ( أبوظبي  بلسيؾ اؼ اـ

إيميج نيشف "و ما تالدر الطبعة العربية لمجلة ناشيوناؿ جيوجرافيؾ ووشر ة ( زىرة الخليج ومجلة ماجد
ئلنتاج والتمويؿ السينمائي والوثائقي للسوؽ العربية والعالميةو وشر ة آليؼ للنقؿ التلفزيوني والتي ل" أبوظبي

باإلضافة إلى أعماؿ أخرل مثؿ الشر ة المتحدة  HDتمتلؾ مجموعة مف معدات البث الحارجي عالي الداة 
 Getmoت الرامية التي تشمؿ وتدير مجموعة اإلعبلـ الرامي للشر ة العديد مف الممتل ا. للطباعة والنشر

Arabia وgoalarabia. و وsuper.ae  . و أرست شرا ة م   ؿ مف 1779و فيVEVO   م
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Universal Music Group وSony Music  وGazillion Entertainment و الرائدة في
 " امة أبوظبي لئلعبلـ" 1717 ما استضافت في عاـ . إنتاج ألعاب متعددة على االنترنت

 
 3 العنػواف 

 أبوظبي - 63: ب .ص 
 02 4455555: هاتف 
 02 4144334: فاكس 

 admin-services@emi.co.ae: البريد اإللكتروني 
 www.emi.co.ae: الموقع اإللكتروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دبي  -مدينة دبي لئلعبلـ  -135
 ـ32001 تاريخ اإلنشاء 

 
 3 األىداؼ 

توفير خدمات عالية المستول لدعـ مؤسسات وشر ات اإلعبلـ على اختبلؼ تخالالاتيا بيدؼ تحويػؿ دبػي  -
إلى مر ز محػوري لئلعػبلـ اإلاليمػي والعػالمي مػف خػبلؿ التر يػز علػى عناالػر التقنيػة المتطػورة وسػرعة األداء 

 .واالبت ار وخلؽ بيئة عمؿ تضمف نمو مؤسسات اإلعبلـ اإلاليمية والعالمية انطبلاًا مف دبي والتجديد 
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االىتمػػاـ بعنالػػر اإلبػػداع واالبت ػػار حيػػث تستضػػيؼ المدينػػة العديػػد مػػف المعػػارض الفنيػػة و ػػذلؾ 3 األنشػػطة 
 .داع لطبلب اإلعبلـ تنظـ مدينة دبي لئلعبلـ جائزة إب ما .العروض الفنية المتميزة ذات الشيرة الواسعة

  Expressionsمجلة 3 المطبوعات
 

 3العنػواف 
 دبي  -  353777 ب .ص

 04 33469999 ىاتؼ 
 04 33360060 فا س 

 3info@dubaimediaacity.co.ae البريد اإلل تروني 
 3www.dubaimediacity.com الموا  االل تروني 

 
 

 دبي  -مر ز التدريب اإلعبلمي  -136
 ـ 31999 تاريخ اإلنشاء 

 مؤسسة البياف للالحافة والطباعة والنشر والتوزي  3 التبعية التنظيمية 
 

مؤىلػة  و تطػوير تنظيـ دورات وبرامج متخالالة للعامليف في اطػاع اإلعػبلـ إليجػاد  ػوادر إعبلميػة 3 األىداؼ 
وتحسيف وتحديث  فاءة وميارات العامليف في المؤسسات المحلية والخليجية والعربية و التخطػيط طويػؿ المػدل 
إلعداد أجياؿ مف المتخالاليف في  ؿ مجاالت العمؿ اإلعبلمي و إعداد وت ىيؿ المرشحيف المتقدميف للعمؿ في 

 .مجاالت اإلعبلـ المختلفة 
دورة تدريبيػػة شػػملت جميػػ  المجػػاالت اإلعبلميػػة  45منػػذ إنشػػائو بتنظػػيـ مػػا يزيػػد علػػى اػػاـ المر ػػز 3 األنشػػطة 

لتالػوير الفوتػوةرافي والعبلاات العامة وت نولوجيا المعلومات والالحافة اإلل ترونيػة وعلػوـ الترجمػة والتعريػب وا
 .والتليفزيوني

 
 3 العنػواف 

 دبي  - 32710 ب .ص
   04 3444400 - 33445207 ىاتؼ 
 04  33445207 فا س 

 3info@albayan.co.ae البريد اإلل تروني 
 3www.albayan.co.ae الموا  االل تروني 

 
 

 أبوظبي  -مؤسسة اإلمارات لئلعبلـ   -137
 ـ 31999 تاريخ اإلنشاء 
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 لئلعبلـ  أنظر شر ة أبوظبي

 دبي  -مؤسسة البياف للالحافة والطباعة والنشر والتوزي  
 ـ31980 تاريخ اإلنشاء 

 
 3 األىداؼ 

 .المساىمة في النيوض باإلعبلـ والثقافة في دولة اإلمارات م  التر يز على الثقافة الوطنية 
نتاج اإلعبلنات وطباعة ال تب3 األنشطة   .نشر الالحؼ والمجبلت وتالميـ واز

 .جريدة البياف و مجلة األسرة العالرية و مجلة اإلمارات اليوـ 3 المطبوعات 
 

 3 العنػواف 
 دبي - 32710 ب .ص 

 04 33444400 ىاتؼ 
 04 33445252 فا س 

 3info@albayan.ae البريد اإلل تروني 

 3www.albayan.ae الموا  اإلل تروني 
 

 أبوظبي  -المؤسسة العربية للالحافة واإلعبلـ  -138
 ـ31999 تاريخ اإلنشاء 

 
 

 3 األىداؼ 
 .المساىمة في النيوض باإلعبلـ والثقافة في دولة اإلمارات م  التر يز على الثقافة الوطنية 

 .نشر المجبلت 3 األنشطة 
جؿ اليوـ و الرياضية اليـو و شباب اليوـ و أطفاؿ اليوـ و فتيات و مي ػي و مجلة المرأة اليوـ و الر 3 المطبوعات 

 .ميني و تـو وجيري و  رتوف و أجازة م  مي يو س وبي دو و لوني تونز 
 
 
 

 3 واف العنػ
 أبوظبي  -  332424 ب .ص 

  04 34477999  ىاتؼ 
  04 34477994  فا س 

 3bareed@almra-alyaum.com البريد اإلل تروني 
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 3www.almraa-alyaum.com الموا  اإلل تروني 
 
 

 دبي   -مؤسسة النسر للالحافة والطباعة والنشر -139
 ـ31978 تاريخ اإلنشاء 

 
 

 3 نبػذة 
ـ و واػد بػدأت  1978بر عػاـ يالدر عنيا الحيفة جلػؼ نيػوز و إذ الػدر العػدد األوؿ مػف الالػحيفة فػي سػبتم

ـ و تمير ش ؿ وحجـ الالحيفة إلى حجميا الػذي تالػدر بػو حاليػا و 1980بالالدور بحجـ التايلويد و وفي عاـ 
ـ و آلت مل ية الالحيفة إلى إدارة جديػدة حيػث تػـ ت سػيس شػر ة النسػر للنشػر والتػي تالػدر  1984وفي عاـ 

ت  بيػػرة فيمػػا يتعلػػؽ بالت نولوجيػػا المسػػتخدمة والقػػول الالػػحيفة فػػي الواػػت الحػػالي و وشػػيدت الالػػحيفة تطػػورا
ـ و نالػت الػحيفة جلػؼ نيػوز شػيادة تقديريػة مػف مجلػس المطبوعػات العالميػة  1990العاملة بيا و وفي عاـ 

لؾ لدوؿ آسيا المطلة على المحيط الياديو وتعد الالحيفة األوس  انتشارًا في دولة اإلمارات و ويالدر عنيا  ػذ
 .انترنيت بلس مجلة فرايدي و و 

 
 3 العنػواف 

 دبي - 36519 ب .ص
 04 33447100 ىاتؼ 
 04 33441627 فا س 

 3www.gulfnews.com الموا  االل تروني 
 

 دبي -مؤسسة البياف للالحافة والطباعة والنشر  -140
 ـ31980 تاريخ اإلنشاء 

 مؤسسة دبي لئلعبلـ 3 التبعية التنظيمية 
 

و مجلػة اإلمػارات ( مجلػة أسػبوعية )و مجلػة األسػرة العالػرية ( يوميػة الػحيفة ) جريػدة البيػاف 3  المطبوعات 
 ( .مجلة شيرية ) اليوـ 

نتاج اإلعبلنات والطباعة وطباعة ال تب 3 األنشطة الثقافية األخرل   .نشر الالحؼ والمجبلت وتالميـ واز
 
 
 3عنػواف ال

 دبي  - 32710 ب .ص
 04 33444400 ىاتؼ 
 04 33445973 فا س 
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 3info@albayan.ae البريد اإلل تروني 
 3www.albayan.ae الموا  االل تروني 

 
 
 
 
 
 

 دبي  -مؤسسة  لداري  -141
 ـ31978 تاريخ اإلنشاء 

 
 

مجلة ) و يونج تايمز ( مجلة أسبوعية)و ويؾ إند ( باللمة االنجليزية جريدة يومية ) خليج تايمز 3 المطبوعات 
 ( .أسبوعية 

 تجارة ال تب والالحؼ والمطبوعات األخرل 3 األنشطة الثقافية األخرل 
 . تجارة األحبار ومواد الطباعة 

 (شر ة ذات مسئولية محدودة) لداري للطباعة والنشر 3 معلومات إضافية 
 
 

 3العنػواف 
 دبي -  3138 ب .ص

 04  33382400 ىاتؼ 
 04  33383356 فا س 

 3ktadmin@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.khaleejtimes.co.ae الموا  االل تروني 
 
 
 
 

 دبي -موتيفايت للنشر   -142
 ـ31981 تاريخ اإلنشاء 

 
مجموعػػة  بيػػرة مػػف ال تػػب التراثيػػة والمترجمػػة وال تػػب الثقافيػػة األخػػرل خاالػػة التػػي تيػػتـ بدولػػة 3 المطبوعػػات 

اإلمارات و وال تب المالورة منيا وباللمتيف العربية واالنجليزية و إلى جانب عدة دوريات باللمة االنجليزية منيا 
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و  ػامبيف و ىػالو و واتػس أوف و جلػؼ بيػزنس و جولؼ دايجست . سيدة اإلمارات و سوفريف و السوؽ الحرة 3 
 راديو& ستؼ و امارات برايد و أيدنتيتي و جميرا ماجازيف وأوبف سايدس و بورتو فيلو و تي في 

 بسينيس و دبي فوايجار وسبينيس فود و ومف ال تب 

when suzanne cooks (hardbackm و   The Art of Falconry from Arabia Westward, 

Arabian Dreams ,Governance and Information Technology: From Electronic 

Government to Information Government (Arabic) 

 3العنػواف 
 دبي  -  32331 ب .ص

 04 32824060 ىاتؼ 
 04 32824436 فا س 

 3motivate@motivat.ae البريد اإلل تروني 

 3http://motivatepublishing.com  الموا  األل تروني
 
 
 

 

 

 

 

 

 التراث المعنوي
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 التراث المعنويإدارة  -143

 32005 تاريخ اإلنشاء 
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 التبعية التنظيمية 

 

تسعى إدارة التراث المعنوي لتحقيؽ رؤية وأىداؼ ىيئػة أبػوظبي للثقافػة والتػراث والمنالػوص علييػا فػي اػانوف 
دارتػػوو ما تسػػعى 2005لسػػنة  28إنشػػائيا راػػـ  و وبخاالػػة فػػي مجػػاؿ الحفػػاظ علػػى التػػراث المعنػػوي وتطػػويره واز

دارتوالحفاظ عل إستراتيجيةلتنفيذ الخطط والبرامج والمشاري  التي نالت علييا   .ى تراث إمارة أبوظبي الثقافي واز
 3 الرؤية

تتطلػػ  إدارة التػػراث المعنػػوي بييئػػة أبػػوظبي للثقافػػة والتػػراث ألف تالػػبو اإلدارة المرجػػ و وأف ت ػػوف مػػف أ ثػػر 
اإلدارات أىمية وفاعلية وعلمية في جم  وحفظ وحماية وتوثيؽ ودراسةو وتطوير ثقافة إمارة أبػوظبي التقليديػةو 

 .أسلوب حياة مواطنييا وىويتيـو م  الترويج ل ؿ ذلؾوتاريخياو و 
 3 الميمة األساسية

جم  وحفظ وحماية وتوثيؽ ودراسة الثقافة التقليديةو وتاريخ وأسلوب وحيػاة مػواطني إمػارة أبػوظبيو واالحتفػاء 
ةو واالتحاديػةو بيا وتطويرىا والترويج لياو وذلؾ بالتعاوف م  الػوزارات واإلداراتو والييئػات والمؤسسػات المحليػ

 .واإلاليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو والدوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واألىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي - 32380 ب . ص

 3026576171 ىاتؼ 
 3024445639 فا س 

 3info@adach.ae البريد ال تروني 
 3www.adach.ae الموا  اإلل تروني 
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 مر ز الشاراة للشعر الشعبي  -144
 ـ32009 تاريخ اإلنشاء 

 إدارة الشؤوف الثقافية  -لشاراة الدائرة الثقافية با3 التبعية التنظيمية 
 3األىداؼ  

 . التفاعؿ البناء م  ثقافة المجتم  وتراث اإلمارات مف الشعر الشعبي   •
 . التنوع في طرح موضوعات وأةراض الشعر الشعبي  •
 . توثيؽ ونشر الشعر الشعبي اإلماراتي   •
 . ت ويف م تبة مختالة بالشعر الشعبي اإلماراتي  •
 . ت  يد أىمية الشعر الشعبي ودوره في تدويف تاريخ الوطف والمحافظة على اليوية والوطنية  •
يجاد آليات للتعامؿ معيـ وتوفير المناخ المناسب إلبراز نتاجاتيـ   •  . دعـ وتشجي  الشعراء الجدد واز
براز وتوثيؽ ونشر اإلبداعات الشعرية   • ة ودعـ وتنسيؽ الحر ة الثقافيةو والمساىمة في عملي. جم  واز

 . تنميتيا واالرتقاء بمستواىا 
 

 3 العنػواف 
 ت العربية المتحدةالشاراة اإلمارا 5119ص ب 
 06  35671116 ىاتؼ

 06  35662126 فا س 
 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني

 /http://www.sdci.gov.aeالموا  االل تروني  
 

 بيت الشعر  -145
 ـ 31997 تاريخ اإلنشاء 

 إدارة الشؤوف الثقافية _ لشاراة ا -الدائرة الثقافية 3 التبعية التنظيمية 
 3نبػذة 

ـ علػػى إيالػػاؿ الػػوت الشػػعر إلػػى اطػػاع المجتمػػ   افػػة وتوثيػػؽ 1997منػػػذ ت سيسػػو عػػاـ " بيػػت الشػػعر " دأب 
 الحر ة الشعرية المحلية والخليجية والعربية والتفاعؿ م  الحياة الثقافية 

 3األىداؼ 
 . يؿ دور الشعر و الشعراء في الحر ة الثقافية والمجتم ت ال  •
 . إيالاؿ الوت الشعر إلى اطاعات المجتم   افة  •
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 . البحث والدراسة في شعر وشعراء اإلمارات خاالة والوطف العربي عامة  •
 3 أاساـ المر ز 

يات الشػػػعرية والػػػورش مسػػػللنػػػدوات والمحاضػػػرات واأل3 ااعػػػة منتػػػدل الثبلثػػػاء 3 ااعػػػة الم تبػػػة والمطالعػػػة   •
 ااعة البحوث . الثقافية
 3العنػواف 
 اإلمارات العربية المتحدة -الشاراة   5119ص ب 
 06   35671116 ىاتؼ

 06  35662126 فا س 
 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني

 http://www.sdci.gov.ae 3الموا  اإلل تروني 
 

 بيت األلعاب الشعبية  -146
 إدارة الشؤوف الثقافية  -الدائرة الثقافية بالشاراة 3 التبعية التنظيمية 

 
 3نبػذة 

بيت األلعاب ىو أحد بيوت ساحة اآلداب بحي المريجػة بالشػاراة القديمػةو ويضػـ مػدربا لمجموعػة مػف الفتيػاف 
 . لتدريبيـ على أداء جمي  فنوف عروض األلعاب الشعبية المشيورة اديما

 3 األنشطة 
اراة أو  ػاف ذلػؾ يشارؾ البيت في إحياء العديد مف المناسبات الوطنية والقومية سػواء  ػاف ذلػؾ فػي إمػارة الشػ

 .على مستول الدولة
 يضـ البيت و  العديد مف الالور الخاالة باأللعاب الشعبية و ومجسمات لجمي  األلعاب الشعبية القديمة 

 
 3العنػواف 

 الشاراة اإلمارات العربية المتحدة 5119ص ب 
 06  35671116  تؼىا

   06  35662126 فا س 
 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني

 3http://www.sdci.gov.ae ل تروني إل الموا  ا
 
 
 

 بيت الموروث الشعبي  -147
 الشاراة -الدائرة الثقافية 3 التبعية التنظيمية 

 
 3أاساـ المر ز 
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إلػى جمػ  والػوف مػادة التػراث العشػبي بجميػ  الوسػائؿ واألشػ اؿ يت وف مف خمس وحػدات متخالالػة تيػدؼ 
 3المتاحة للمر ز وبالش ؿ العلمي السليـو وىذه الوحدات ىي 

 3وحدة المعلومات والتنسيؽ 
وتقػػـو باختيػػار المالػػادر البلزمػػة وتالػػنيفيا وترتيبيػػا داخػػؿ أوعيػػة الوحػػدة لمعرفلػػة وتلبيػػة رةبػػات المسػػتفيديف 

 .وحاجتيـ العلمية
 3دة الفنية الوح

وىي الوحػدة التػي يػتـ فييػا تالػوير وتسػجيؿ الفعاليػات والمناسػبات الخاالػة بػندارة التػراث لمػرض جمػ  المػادة 
 .التراثية

 3وحدة الجم  والتدويف 
وتعتبر مف أىـ الوحػدات الموجػودة فػي بيػت المػوروث الشػعبيو ويػتـ فييػا جمػ  المػ ثورات الشػفيية مػف  بػار 

ذاعػات الدولػة والشػر ات الخاالػة مػف السف والرواة والحرفييف و و ذلؾ حالػر وجمػ  مػا يتػوفر فػي تلفزيونػات واز
تسػػجيبلت مسػػموعة أو مرئيػػة لوضػػعيا فػػي متنػػاوؿ البػػاحثيف والميتمػػيفو وىػػي تضػػـ أرشػػيفًا سػػمعيًا وأرشػػيفًا 

 .سمعبالريًا والورًا فوتوةرافية
 3وحدة الم تبة 

الخليجيػػة والحضػػارة اإلسػػبلمية والتػػاريخ والجمرافيػػا وعلػػـ  وتضػػـ العديػػد مػػف ال تػػب فػػي اللمػػة واألدب والدراسػػات
االجتماع والفلسفة وعلـ النبات والطب الشعبي واآلثارو  ما توجد العديد مف المجبلت والػدرويات العامػة إضػافة 

ما  إلى إالدارات دائرة الثقافة إضافة إلى إالدارات دائرة الثقافة واإلعبلـ بالشاراةو  ما تحتوي على أرشيؼ ل ؿ
 .يتعلؽ بالتراث مف الجرائد اليومية والمجبلت في دولة اإلمارات

 3وحدة المقتنيات 
وتقـو بتزويد اإلدارة بالمقتنيات التي تحتاجياو  ما تسير على جم  وحفظ المقتنيػات التراثيػة مػف أدوات و تػب 

التػي تقػاـ ضػمف برنامجيػا وةيرىا و ذلؾ المحافظة على المقتنيػات التراثيػة المعروضػة فػي المعػارض الداخليػة 
السػػنويو و ػػذلؾ المعػػارض الخارجيػػة التػػي تقيميػػا فػػي المػػدارس والجامعػػات والجمعيػػات األىليػػة وذلػػؾ للتعريػػؼ 

 .بالتراث الوطني
 
 

 3العنػواف 
 اإلمارات العربية المتحدة -الشاراة  - 35119 ب .ص

 06  35671116 ىاتؼ 
 06  35662126 فا س 

 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sdci.gov.ae الموا  اإلل تروني 
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 رأس الخيمة -جمعية ابف ماجد للفنوف الشعبية والتجديؼ  -148

 ـ31984 تاريخ اإلنشاء 
 

 3أىـ األنشطة 
 . إحياء التراث الشعبي ونشره بيف األجياؿ الالاعدة - 
 .الفنوف الشعبية والتجديؼ تدريب الشباب على - 

 .التعاوف م  أجيزة اإلعبلـ ونشر الثقافة الشعبية - 

 .جم  اآلثار البحرية القديمة والتحؼ البرية- 

اامة الندوات الشعرية -   .إحياء الشعر الشعبي واز

 .المشار ة في المعارض المتعلقة بالتراث الشعبي - 

 .المشار ة في السبااات البحرية - 

 .االات الشعبية في المناسبات الوطنية والشعبيةعرض الر - 
 

 3 المطبوعات 
األبراج تراث وتاريخ و الفنػوف الشػعبية والتػراث و الفوائػد فػي علػـ البػرد والقواعػدو حاويػة االختالػار فػي أالػوؿ 

 .علـ البحار 
 

 3العنػواف 
 رأس الخيمة   -  35293 ب .ص

 07 32288226 ىاتؼ 
 07 32288919 فا س 

 
 دبي  -ية اإلمارات للموص جمع -149

 ـ31994 تاريخ اإلنشاء 
 
 
 

 تشجي  ىواية الموص و االىتماـ بالمحافظة على البيئة البحرية 3 األىداؼ 

 .ة على التراث البحري اإلماراتي تشجي  العمؿ التطوعي و المحافظ
 
 

 3العنػواف 
 دبي - 333220 ب .ص

 04 33939390 ىاتؼ 
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 04 33939391 فا س 
 3edadiver@emirates.net.ae البريداإلل تروني 

 3www.emirates.dwing.com الموا  اإلل تروني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الشاراة  -جمعية دبا الحالف للفنوف والمسرح  -150

 ـ31992 تاريخ اإلنشاء 
 الشاراة  -ئرة الثقافة واإلعبلـ دا3 التبعية التنظيمية 

 
المحافظة على التراث الشعبي بمختلؼ جوانبو و نشر الوعي الثقافي بيف أفراد المجتم  المحلي 3 أىـ األنشطة 

و المحافظة على الموروث الشعبي للدولة و إاامة دورات تدريسية لطلبة المدارس لتعليـ الحاسب اآللػي و عقػد 
المحاضرات والندوات على مدار العاـ مف خبلؿ المساجد والمدارس واألندية و تقديـ العػروض المسػرحية ضػمف 

 .ليالي الشاراة المسرحية 
 فالوؿ مف تاريخ دبا وتراثيا و دبا في الجاىلية والدر اإلسبلـ 3  المطبوعات 

 (مجلة)الموص والاليد في دبا الحالف و حالف التراث 

 
 3 العنػواف 

 دبا الحالف  - 312090 ب .ص
 09 32443555 ىاتؼ 
 09 32443202 فا س 

 
 
 
 

 الشاراة  -جمعية الشاراة للفنوف الشعبية والمسرح  -151
 ـ31974 تاريخ اإلنشاء 
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إحياء التراث الشعبي والمحافظة عليو مف الضياع و نشػر الفػف الشػعبي الخليجػي داخػؿ وخػارج 3 أىـ األنشطة 
وات والمحاضػػرات لنشػػر الػػوعي الفنػػي بػػيف المػػواطنيف و االشػػتراؾ فػػي الميرجانػػات الدوليػػة الػػببلد و عقػػد النػػد

 .الخاالة بالفنوف الشعبية
 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة - 31696 ص ب 
 06 35244787  ىاتؼ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 رأس الخيمة  -جمعية شمؿ للفنوف والتراث الشعبي والمسرح  -152
 ـ31989 تاريخ اإلنشاء 

 .ثقافية و تراثية و فنوف شعبية 3 األنشطة أىـ 
 .جبلية و ريفيةو برية و بحرية 3 القر للتراث و وتجم  األرب  بيئاتتتب  الجمعية ارية 3 معلومات إضافية 

 3 العنػواف 
 رأس الخيمة  -  34753 ب .ص

 07 2238244 - 07 32239533 ىاتؼ 
 07 32239133 فا س 

 
 عجماف  -ية والمسرح جمعية عجماف للفنوف الشعب -153

 ـ31976 تاريخ اإلنشاء 
إحياء التراث الشعبي والمحافظة عليو و تعليـ الشباب الفنوف الشعبية و جم  أدوات الالناعات 3 أىـ األىداؼ 

 .القديمة 
 .تقديـ الفنوف الشعبية والعروض المسرحية 3 أىـ األنشطة 

 3 العنػواف 
 عجماف  - 722ص ب 
  06 37451808 ىاتؼ 
  06 37423294 فا س 
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 3hdfound@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 
 

 الشاراة -جمعية  لباء للفنوف الشعبية والمسرح  -154
 ـ31980 تاريخ اإلنشاء 
نػوف الشػعبية بمػا يتفػؽ وروح إحياء التراث الشعبي القديـ والمحافظة عليو وتدوينػوو تطػوير الف3 أىـ األنشطة 

 .او نشر الوعي الفني بيف الشباب الببلد ونيضتيا و إبراز المواىب الفنية وتنميتي
 3 العنػواف 

  لباء - 311212 ب . ص 
 09 32777694 ىاتؼ 
 رأس الخيمة -جمعية النخيؿ للفنوف الشعبية  -155

 ـ31986 تاريخ اإلنشاء 
ة والتراثية بيدؼ التطوير و النيوض بالفف الشػعبي والمحافظػة عليػو ونقلػو دراسة القضايا الفني3 أىـ األنشطة 

للجيؿ الجديد و تنشئة الجيؿ الجديد على فيػـ المعنػى الحقيقػي للفػف الشػعبي وأىدافػو و تقػديـ عػروض الفنػوف 
 . الشعبية في المناسبات الوطنية و ووض  التراث األاليؿ نالب أعيف الشباب 

 ( مجلة ) وثقافية و الفف والتراث الشعبي   تب تراثية3 المطبوعات 
 3العنػواف 

 رأس الخيمة - 35821 ب . ص 
 07 32222556 ىاتؼ 
 07 32238819 فا س 

 3info@al-nakheel.ae البريد االل تروني 

 3www.al-nakheel.ae الموا  اإلل تروني  
 رأس الخيمة  -فراة الرزيؼ  -156

 ـ31993 تاريخ اإلنشاء 
 جمعية الحبوس للفنوف والتراث الشعبي 3 التبعية التنظيمية 

 عضوًا  3150 عدد األعضاء 
 تقديـ لوحات الفنوف الشعبية في المناسبات3 أىـ األنشطة 

نشػطة للفنػوف والتػراث اامت الجمعية بنالدار مجلػة باسػـ األالػالة تتضػمف معلومػات عػف األ 3 معلومات أخرل 
 .الشعبي 
 3العنػواف 

 رأس الخيمة  - 31287 ب .ص
 07 32222728 ىاتؼ 
 07 32227558 فا س 
 رأس الخيمة  -فراة الرواح   -157
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 ـ31993 تاريخ اإلنشاء 
 الشعبي  جمعية الحبوس للفنوف والتراث3 التبعية التنظيمية 

 عضوًا  360 عدد األعضاء 
 . تقديـ لوحات الفنوف الشعبية في المناسبات3 أىـ األنشطة 

اامت الجمعية بنالدار مجلػة باسػـ األالػالة تتضػمف معلومػات عػف األنشػطة للفنػوف والتػراث 3 معلومات أخرل 
 .الشعبي
 3العنػواف 

 رأس الخيمة  - 31287 ب .ص
 07  32222728 ىاتؼ 
 07 32227558 فا س 
 دبي  -فراة العيالة   -158

 ـ31968 تاريخ اإلنشاء 
 جمعية الفنوف الشعبية  دبي  3 التبعية التنظيمية 

 
 

 عضوًا  370 عدد األعضاء 
المشػار ة الدائمػة فػي مختلػؼ الميرجانػات واألنشػطة الفنيػة والتراثيػة بمختلػؼ أنحػاء الدولػة و 3 أىـ األنشػطة 

 .والموص بدبي المشار ة السنوية في فعاليات ميرجاف دبي للتسوؽ في ارية التراث 
 تعريفية لفراة العيالة ( بروشرات)تقوـ الجمعية بعمؿ 3 المطبوعات 

 
 
 

 3 العنػواف 
 دبي  - 324760 ب .ص

 04 33315054 ىاتؼ 
 04 33228665 فا س 

 
 
 
 
 

 دبي  -فراة النوباف  -159
 ـ31971 تاريخ اإلنشاء 

 دبي  -جمعية الفنوف الشعبية والتحديث 3 التبعية التنظيمية 
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 عضواً  330 عدد األعضاء 
 ىواة 3 نوع العضوية 
المشػار ة الدائمػة فػي مختلػؼ الميرجانػات واألنشػطة الفنيػة والتراثيػة بمختلػؼ أنحػاء الدولػة و 3 أىـ األنشػطة 

 .المشار ة السنوية في فعاليات ميرجاف دبي للتسوؽ في ارية التراث والموص بدبي 
 .تعريفية لفراة النوباف(  بروشورات)تقوـ الجمعية بطب  3 المطبوعات 

 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 324760ب .ص

 04 33328665 ىاتؼ 
  04 33338665 فا س 

 
 
 
 
 
 
 

 دبي   -فراة اليباف   -160
 ـ31971 تاريخ اإلنشاء 

 دبي -جمعية الفنوف الشعبية والتجديؼ 3 التبعية التنظيمية 
 

 عضواً  325 عدد األعضاء 
 ىواة3 نوع العضوية 

المشػار ة الدائمػة فػي مختلػؼ الميرجانػات واألنشػطة الفنيػة والتراثيػة بمختلػؼ أنحػاء الدولػة و 3 األنشػطة أىـ 
 .المشار ة السنوية في فعاليات ميرجاف دبي للتسوؽ في ارية التراث والموص بدبي 

 .تعريفية لفراة اليباف( بروشورات)تقوـ الجمعية بعمؿ طب  3 المطبوعات 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 324760 ب .ص

 04 33328665 ىاتؼ 
  04 33328665 فا س 
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 دبي  -فراة البلوش  -161
 ـ31971 تاريخ اإلنشاء 

 دبي –ة الفنوف الشعبية والتجديؼ جمعي3 التبعية التنظيمية 
 
 

 عضواً  335 عدد األعضاء 
 ىواة 3 نوع العضوية 
 .الميرجانات واألنشطة الفنية والتراثية بمختلؼ أنحاء الدولة المشار ة الدائمة في مختلؼ 3 أىـ األنشطة 
 .تعريفية لفراة البلوش( بروشورات)طب  3 المطبوعات 

 
 

 3العنػواف 
 دبي - 324760 ب .ص

 04 33276654 ىاتؼ 
  04 33328665 فا س 

 
 
 
 
 
 

 ميرجاف الظفرة  -162
 ـ32007 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 التبعية التنظيمية 
 

 3نبػذة 
ميرجاف الظفرة ىو ميرجاف سنوي يقاـ تحت رعاية الفريؽ أوؿ الشيخ محمد بػف زايػد ولػي عيػد أبػوظبي نائػب 

ويعتبػر الميرجػاف بمثابػة حلقػة والػؿ بػيف . القائد األعلى للقوات المسػلحةو وىػو مسػتوحى مػف الثقافػة والتػراث
 .ومناسبة أساسية إلحياء التراث وتخليده في الذا رة وخلؽ الروح الوطنية في األجياؿ الناشئة األجياؿ

 3األىداؼ 
 . والمجاىيـت األاليلة مف المحلياتو األالايؿ الحفاظ على السبلال- 
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 . التعريؼ بالثقافة البدوية- 
 . تفعيؿ السياحة التراثية- 
 . خلؽ سوؽ تجاري لشراء وبي  اإلبؿ- 
 .مسابقات مبت رة ؽ سوؽ للتمور عبر الميرجاف انطبلاًا مف دورتو الثانية مف خبلؿخل- 
 . الترويج للالناعات التقليدية اإلماراتية والعمؿ على إعادة إحيائيا- 
 .العالميةوض  مدينة زايد اي المنطقة المربية على الخارطة السياحية - 
 . تفعيؿ الحر ة االاتالادية في المنطقة المربية- 
 
 

 3واف ػالعن
 أبوظبي  - 32380 ب . ص 

 36215300 ىاتؼ 
 34418418 فا س 

 3الموا  اإلل تروني 
http://www.aldhafrafestival.ae 
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 مراكز الطفىلــة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاراة -مرا ز الطفولة والناشئة  - 163
 ـ31985 تاريخ اإلنشاء 

 المجلس األعلى لؤلسرة 3التبعية التنظيمية 
 3 أاساـ المر ز 

 اسـ البرامج واألنشطة العامة و اسـ التخطيط والمتابعة3 األاساـ 

 .اسـ الشؤوف اإلدارية والمالية و اسـ الدراسات واإلعبلـ  
نشػػاط العلػػوـ  و نشػػاط الحاسػػوب و نشػػاط  التربيػػة اإلسػػبلمية و النشػػاط الثقػػافي والمسػػرحي و3 أىػػـ األنشػػطة 

 .الفنوف و نشاط الرياضةو النشاط الت سيسيالنشاط الموسيقي 
 .مجموعة مف اإلالدارات الخاالة باألطفاؿ 3 المطبوعات 

 .بعد الظير  2.30 -الباحًا  7.30في مقر اإلدارة مف 3  ساعات العمؿ 
 اًء  مس 7.30 -عالرًا  4.30ئة مف في مرا ز األطفاؿ والناش 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة - 327433 ب .ص

 06 35285544 ىاتؼ 
  06 35283773 فا س 
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 أبوظبي -مر ز المواىب واإلبداع  -164
 ـ 31985 تاريخ اإلنشاء 

 إدارة الثقافة والفنوف  -ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 التبعية التنظيمية 
 
 

 .اإلعبلـيشمؿ المر ز مواعًا مؤاتًا بمسرح وزارة 
 .األطفاؿ مف سف السادسة وحتى الثالثة عشرة 3 الفئات المستفيدة 
يػػنظـ المر ػػز دورات فػػي الرسػػـ والخػػط العربػػي والحاسػػب اآللػػي والشػػطرنج و وتتػػوفر فػػي 3  األنشػػطة الثقافيػػة 

 .المر ز ااعات للمواد السمعية والبالرية لعرض األفبلـ والرسوـ المتحر ة 
 يراً ظ 4 – 38  ساعات العمؿ 

 مساء  8  –5  
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي - 32380 ب .ص

 02 36576336 ىاتؼ 
 3info@adach.ae البريد اإلل تروني 
 3www.adach.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 

 خورف اف -مر ز أطفاؿ خورف اف  -165
 ـ31997 تاريخ اإلنشاء 

 المجلس األعلى للطفولة  -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 
 
 

اسـ النشاط العلمي و اسـ النشاط الرياضي و  اسـ الحاسوب  اسـ المسرح و اسػـ الموسػيقى 3 أاساـ المر ز 
 .و اسـ الفنوف 

 .المعارض و المسابقات و العزؼ و الرسـ والزخرفة و إاامة المعارض 3 األنشطة الثقافية 
 مساءً  7.30 - 34.30 ساعات العمؿ 
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 3العنػواف 
 الشاراة - 327433 ب .ص

  06 35065556 ىاتؼ 
  06 35065506 فا س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المســرح والمىسيقى والسينمب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ودػبيت الع -166
 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 
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 ىيئة ابوظبي للثقافة والتراث   :التبعية التنظيمية 
 

 3األىداؼ 
و ووض  المناىج المناسبة و وتحسيف طوير تقاليد العزؼ على آلة العودمشروع أ اديمي تعليمي و ييدؼ إلى ت

الػػناعتيا والبحػػث فػػي تاريخيػػا و وتػػدريس تقنيػػات العػػزؼ علػػى العػػود و و يفيػػة التعامػػؿ مػػ  مؤلفػػات مدارسػػو 
نشػر ثقافػة موسػيقى العػود داخػؿ المختلفةو والتعرؼ على رموزىا على أيدي فنػانيف متخالالػيفو والعمػؿ علػى 

 .يدير المدرسة فناف العود العالمي نالير شمة. إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة عموماً 
 3 يتوزع النظاـ الدراسي في بيت العود على مرحلتيف 3 نظاـ الدراسة 

جريبيػػة مػػدتيا شػػيريف و ويلييػػا يتلقػػى فييػػا الطػػبلب الملتحقػػيف التعلػػيـ علػػى العػػزؼ لفتػػرة ت3 المرحلػػة األولػػى 
اختبار تحديد مستول و ومف ثـ تتـ الموافقة على ابوؿ الطلبة ذوي المستويات الجيػدة و مػ  ضػماف انتظػاميـ 

 .بالدراسة في بيت العود
تستمر عاميف دراسييف و وتتضمف الجػانبيف النظػري والعملػيو ومػف ثػـ يتخػرج الطالػب حػامبًل 3 المرحلة الثانية 

 .ج رسمية و وت وف الدراسة ل ؿ طالب م  أستاذه المباشر باإلضافة إلى الدروس الجماعيةشيادة تخر 
 3 شروط االلتحاؽ

 . ليس ىناؾ تحديد لسف معيف للتسجيؿو ومف المفضؿ أال يقؿ عمر الطالب عف تس  سنوات- 
 . أفضلية القبوؿ للعازؼ الحاالؿ على دراسات موسيقية - 
 .الطالب ةير الملتـز بجدية الدراسةو والتفرغ لما ىو مطلوب منويحذؼ مف سجبلت البيت - 
على الطالب شػراء آلتػو الموسػيقية الخاالػة بعػد استشػارة الخبػراء فػي بيػت العػود وذلػؾ وفقػًا لشػروط - 

 .والقياسات المطلوبة

 .يتـ القبوؿ النيائي بعد مقابلة مدير بيت العود- 

 
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي - 32380 ب .ص

 02  36215300  ىاتؼ
 02 34418418 فا س 

 3info@adach.ae البريد اإلل تروني 

 3www.adach.aeالموا  اإلل تروني 
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 فراة أبوظبي للفنوف االستعراضية  -167

 ـ32010 تاريخ اإلنشاء 
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3التبعية التنظيمية 

 3 نبذة 
تشارؾ الفراة في مختلؼ الفعاليات التراثيةوالثقافيػة التػي تنظميػا اإلمػارات سػواء داخػؿ أو خػارج الدولػةو حيػث 
تقدـ عروضياالمميزة للتراث اإلماراتي األاليؿ في فعاليػات القوافػؿ الثقافيػة و   حػدالمبادرات المجتمعيػة اليادفػة 

نيةوتجسػػيد محػػور الشػػرا ات بػػيف مختلػػؼ الػػوزارات إلػػى ت  يػػد مبػػدأ نشػػر ثقافػػة التواالػػؿ والػػوف اليويػػة الوط
 .والجيات الح ومية والخاالة

 3األىداؼ 
إبػػراز الثقافػػة والتراثوالتقاليػػد األالػػيلة لدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةو وتعزيػػز التقػػارب والتواالػػؿ بينالثقافػػات 

 .والفنوف. والشعوب مف خبلؿ الموسيقى والفنوف واإلبداع
مػػف فنػػوف فل وريةوأدائيػػة تقليديػػة إماراتيػػة فػػي إتقػػاف عػػاؿ لترسػػـ فػػي مجمليػػا لوحػػة فنيػػة  تقػػّديـ بااػػة متنوعػػة

عاليػػػةو تعطػػػي الػػػورةحقيقية ووااعيػػػة عػػػف التػػػراث اإلمػػػاراتي بمػػػا يحملػػػو مػػػف  نػػػوز وتػػػراث موسػػػيقي فػػػي 
 . الموسيقىالمحلية

التػراث فػي المحافظػة علػى التػراث وُتشارؾ الفراة بفالت محلية الالن  تطبيقػًا السػتراتيجية ىيئػة أبوظبيللثقافػة و 
 .اإلماراتي

 
 

 3واف ػالعن
 أبوظبي  – 32380 ب  .ص  

  36215300 ىاتؼ 
 30505515558 متحرؾ  

 3info@adach.ae ل تروني إل البريد ا
 3www.adach.aeل تروني إل الموا  ا
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 عجماف -للفنوف الشعبية والمسرح فراة جمعية عجماف  -168
 ـ31978 تاريخ اإلنشاء 

 جمعية عجماف للفنوف الشعبية3 التبعية التنظيمية 
 
 

 عفا اهلل عما سلؼ و ت ليؼ محمد سالـ و إخراج بحر  اظـ 3 األعماؿ المسرحية 
 ت ليؼ علي سالـ و إخراج بحر  اظـ 3 اللمز 

 .ي الشريؼت ليؼ محمد سالـ و اخراج مجد3 دوار يا زمف 

خراج جاسـ را اف3 المريب   .ت ليؼ واز

 .ت ليؼ جاسـ را اف وناالر شومبيو إخراج جاسـ را اف3 ملحمة الجابرية 

 .إعداد درويش شير وناالر شومبيو إخراج جاسـ را اف3 وفة اللعبة المش
 

 3العنػواف 
 عجماف – 3722 ب .ص

 06 37423294 ىاتؼ 
 
 
 
 

 لجنة أبوظبي لؤلفبلـ  -169

 ـ32009 اإلنشاء  تاريخ
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 التبعية التنظيمية 

 
 3 نبػذة

ىي مبادرة أطلقتيا ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث و بيػدؼ دعػـ تطػوير الػناعة السػينما والتلفزيػوف فػي أبػوظبي 
 .ورعاية المواىب الجديدة والمساىمة في الترويج لثقافة أبوظبي مف خبلؿ السينما 

نة أبوظبي لؤلفبلـ بنطبلؽ عػدد مػف المبػادرات  بمػا فػي ذلػؾ بػرامج متنوعػة مػف فػرص التػدريب ومػنو اامت لج
 ما تقـو لجنة أبوظبي لؤلفبلـ محليػا برعايػة برنػامج المحاضػرات اإلحترافيػة علػى  لئلنتاج ومؤتمر ذل سير ؿ و
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ف أىػـ الػناع األفػبلـ العػالمييف مدار العػاـو بيػدؼ مػنو الػناع األفػبلـ فػي أبػوظبي الفرالػة لئللتقػاء والػتعلـ مػ
الموىػػػوبيف ومحترفػػػي الػػػناعة السػػػينما والتلفػػػزة حيػػػث تسػػػتمر اللجنػػػة فػػػي دعميػػػا لالػػػناع األفػػػبلـ اإلمػػػاراتييف 

لتمويػؿ إنتػاج األفػبلـ القالػيرةو وبرنػامج " أفػبلـ االػيرة"والمحلييف عبر تقديميا لبػرامج تدريبيػة مختلفػة  برنػامج
ألفػػبلـ الوثائقيػػةو ومنحػػة الشاشػػةو المنحػػة التطويريػػة الخاالػػة بػػاألفبلـ إلنتػػاج سلسػػلة مػػف ا" أالػػوات جديػػدة"

 .دوالر أمري ي 100000الطويلة والتي تبل  ايمتيا 
أما عالميا فنف اللجنة مستمرة في الترويج إلمارة أبوظبي بوالفيا مر زا يحوي مواا  تالويرية جديدة ومليمػةو 

اللجنة اإلل تروني وعبر الترويج ألبػوظبي خػبلؿ الميرجانػات وفػي وذلؾ عبر م تبة المواا  المتاحة على موا  
أسواؽ الناعة السينما حوؿ العػالـ وتعػد لجنػة أبػوظبي لؤلفػبلـ أحػد الم ونػات اليامػة التػي تعمػؿ علػى تحقيػؽ 

 .النمو وتطوير اإلعبلـ بمختلؼ وسائطو في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 
 

 3العنػواف 
 ظبيأبو  - 31387 ب . ص 

 71 34711771 ىاتؼ 
 71 34711771 فا س 

 .3info@film.govالبريد االل تروني
 3http://www.film.gov.ae/ar الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة أبوظبي للثقافة والفنوف -177
 ـ31996 اإلنشاء تاريخ 

 خاص3 التبعية التنظيمية 
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 1774و وفػي العػاـ 1996أسَّست السيدة ىدل الخميس  انو مجموعة أبػوظبي للثقافػة والفنػوف عػاـ 3نبذة 
أطلقت ميرجاف أبوظبي وىو احتفالية سنوية بالثقافة والفنوفو تحظى اليـو بالرعاية ال ريمػة للفريػؽ أوؿ سػمو 

 .يافو ولي عيد أبوظبيو نائب القائد األعلى للقوات المسلحةالشيخ محمد بف زايد آؿ ني

 3 األىداؼ 
تيػدؼ مجموعػة أبػوظبي للثقافػة والفنػوف إلػى إثػراء الرؤيػػة الثقافيػة ألبػوظبي مػف خػبلؿ االلتػزاـ بػ على معػػايير 

تعزيػز .أبػوظبيالمسؤولية االجتماعيةو و تسيـ المجموعة في تطور الفنوف والتربية والثقافة واإلبداع في إمارة 
أبػو ظبػي  وجيػة عالميػة ثقافيػة م انػة تعزيز و .بيف الشعوب الدورالفريد للموسيقى والفنوف في التعاوف الثقافي

ثػػارة .الثقافيػػة والتعليميػػة فػػي جامعػػات ومػػدارس أبػػو ظبػػيالبػػرامج وإطػػبلؽ . بػػارزة والػػوعي بالثقافػػة االىتمػػاـ واز
مػ  عبلاػات  وإنشػاء . لطبلب اإلمػاراتييف والمقيمػيف فػي أبػو ظبػيبيف ااإلبداع وتحفيز . والتراث العربي المنييف

فػػي الم تبػػة الوطنيػػة السػػمعية والبالػػرية والمطبوعػػة التػػي التوسػػ  . مؤسسػػات ثقافيػػة وطنيػػة ودوليػػة مماثلػػة
ودعـ المواىباإلماراتية الشابةو وااتناءمجموعة . وتقديـ الدعـ للفنانيف العرب. 1771أسستيا المجموعة عاـ 

 .للفف العربي المعاالر دائمة
 3البرامج  

 البرنامج التعليمي 
 البرنامج المجتمعي 

 ميرجاف أبوظبي 
 الميرجاف الدولي للرسوـ المتحر ة والشريط المالور 

 الجوائز والمنو 
 رواؽ الفف اإلماراتي 

 ميرجاف أبوظبي للموسيقى 
 
 

 3 العنػواف 
 أبوظبي  - 3245 ب .ص

  02 36778432 ىاتؼ 
 3026711422 فا س 
 3admfauh@emirates.net.ae  تروني إللالبريد ا

 3http://www.admaf.org.aeل تروني إل المواعا
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 مر ز القطارة للفنوف 
 31711 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 التبعية التنظيمية 
 

 3 نبذة
للفنوف يق  في حالف تاريخي اديـ في واحة القطارة تـ ترميمو وفؽ معايير عالمية تراعي القيمة مر ز القطارة 

 .التراثية والتاريخيةو ويعتبر المر ز األ ثر تطورا لدراسة وتطوير الميارات واإلبداع الفني

 

 3 أاساـ المر ز 
 

األةراض إلاامة الفعاليات الموسيقية يضـ المر ز ااعات تعليمية وتدريبية مميزةو منيا استوديو متعدد 
والمشموالت الفنيةو واستوديو خاص للرسـ والفف التش يليو وااعة لؤلعماؿ الفخاريةو باإلضافة الى ةرفة 

رامية خاالة بالتالوير الفوتوةرافيو واستوديو واس  لفف الخط والفنوف اإلسبلمية التقليديةو إلى جانب ااعة 
 .معارض ومقيى شعبي وم تبة

 3 لعنواف ا
 العيف – 315715 ب .ص

 77971371181 377ىاتؼ 
 3qac@adach.ae بريد ال تروني 

 3www.adach.ae الموا  األل تروني 
 أـ القيويف   -مسرح أـ القيويف  -171

 ـ 31978 تاريخ اإلنشاء 
 نوف الشعبية والمسرح ب ـ القيويفجمعية الف3 التنظيمية التبعية 

 3 األعماؿ المسرحية 
 .اعداد سعيد سالـ و ت ليؼ واخراج  ريـ المخزنجي 3 ػ الطماعيف 

 . اعداد سعيد سالـ و ت ليؼ واخراج  ريـ المخزنجي 3 ػ القضية ال برل 
 .المخزنجي اعداد سعيد سالـ و ت ليؼ واخراج  ريـ 3 ػ  لمة الحؽ 

 .الـ وت ليؼ واخراج  ريـ المخزنجيأعداد سعيد س3 ػ الفياريف اللي داخؿ 
 .اعداد سالـ سيؼ و ت ليؼ واخراج  ريـ المخزنجي 3 ػ الجسر 

 .ت ليؼ أحمد بوسالـ و اخراج سعيد سالـ 3 ػ ببل عنواف 
 .ت ليؼ نبيؿ بدراف و اخراج مجدي  امؿ 3 ػ ميد إف جلؼ 

 
 3العنػواف 

 أـ القيويف - 890 3ب .ص
 06 35244788 ىاتؼ 
  06 37665889 فا س 
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 الشاراة  -المسرح الحديث  -172
 ـ31974 تاريخ اإلنشاء 

 جمعية الشاراة للفنوف الشعبية3 التبعية التنظيمية 
 

 3 أىـ األعماؿ 
 .ت ليؼ  ريـ المخزنجي و اخراج سيد العباسي 3 ػ العائد 

 .المخزنجي ت ليؼ  ريـ 3 ػ مير العروس 
 .ف رة عبد اهلل أبوعابد و اشراؼ يحيى الحاج و اخراج عبيد أبوسمحة 3 ػ اهلل ي وف في العوف 

 .اعداد واخراج يحيى الحاج 3 ػ  ليـ أبنائي 
 .ت ليؼ علي عقلة عرساف و اخراج يحيى الحاج 3 ػ الشيخ والطريؽ 

 .بد االلو عبد القادر  ت ليؼ سعداهلل ونوس و اخراج ع3 ػ ممامرة رأس المملوؾ جابر 
 .ت ليؼ سعداهلل ونوس و اخراج عبد االلو عبد القادر  3 ػ بائ  الدبس الفقير 

 .ت ليؼ البلح عبدالالبور و اخراج يحيى الحاج 3 ػ م ساة الحبلج 
 .ت ليؼ ابراىيـ سالـ 3 ػ زمزمية 

 .ت ليؼ حبيب ةلوـ 3 ػ األةنية األخيرة 
 .سالـ ت ليؼ ابراىيـ 3 ػ المواطف عنتر 

 .ت ليؼ عمر ةباش 3 ػ شما 
 .ت ليؼ ابراىيـ سالـ 3 ػ اريبا مف ساحة االعداـ 

 . ت ليؼ عبد اهلل عباس 3 ػ زىرة 
 .ت ليؼ حسف رجب 3 ػ ماؿ اهلل اليجاف 

 .ت ليؼ حسف رجب 3 ػ جنوف البشر 
 3 مشار ات الفراة 

 .ػ ميرجاف المسرح المحلي و اإلمارات 
 .و اإلمارات ػ أياـ الشاراة المسرحية 
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 3العنػواف 
 الشاراة - 31696 ب .ص

 06 35244788 ىاتؼ 
  06 35244787 فا س 

 
 
 
 
 
 

 خورف اف  -مسرح خورف اف للفنوف  -173
 ـ 31988 تاريخ اإلنشاء 

 جمعية خورف اف للفنوف الشعبية3 التبعية التنظيمية 
 

 3 األعماؿ المسرحية 
 .جماع  ت ليؼ األميف3 ػ المواص والجرجور 

حراج األميف جماع 3 ػ أشواؾ في درب الفرح   . ت ليؼ واز
 . ت ليؼ األميف جماع و أحمد عبد الرازؽ و إخراج األميف جماع3 ػ ال يفيـ 
 .اخراج األميف جماع 3 ػ اللعبة 

 .ت ليؼ فرحاف بلبؿ و اعداد علي الشالوبي و إخراج األميف جماع 3 ػ الجنوف فنوف 
 .ت ليؼ سعد اهلل ونوس و اخراج إسماعيؿ عبد اهلل 3 ػ الملؾ ىو الملؾ 

خراج علي الشالوبي 3 لعبة ال راسي . خ.ػ ـ  .ت ليؼ واز
 .ت ليؼ علي الشالوبيو وأحمد عبد الرزاؽ و إخراج األميف جماع 3 ػ اللعبة 

 . ت ليؼ علي الشالوبي 3 ػ اردوس 
ال  خراج علي الشالوبي 3 ػ بومباي واز  . ت ليؼ واز
 .ت ليؼ يوسؼ خليؿ 3 ػ آه يا ماؿ 

 .ت ليؼ علي الشالوبي 3 ػ البحث عف مجنوف 
 .ت ليؼ خالدة مجيد 3 ػ مربط البملة 

 .ت ليؼ باسـ داوود 3 ػ الخدعة 
 عضوًا  320 عدد األعضاء 

 3 المشار ات 
 .ػ أياـ الشاراة المسرحية و اإلمارات 
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 .ػ ميرجاف دمشؽ المسرحي و سوريا 
 .اطر  ػ ميرجاف المسرح الخليجي و

 .ػ ميرجاف الوفاء المسرحي و العراؽ 

 
 
 
 

 3العنػواف 
 خورف اف -  310750 ب .ص

 09 32386048 ىاتؼ 
 09 32386234 فا س 

 3masrheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3masrheen.emirates.net.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 

 دبا الفجيرة -مسرح دبا الفجيرة  -174
 ـ 31979 تاريخ اإلنشاء 

 3األعماؿ المسرحية 
 .ت ليؼ محمد دسواي 3 ػ  فاح شعب 

 . ت ليؼ محمد عبد اهلل السبلمي 3 ػ مف علمني حرفًا 
 . ت ليؼ عبد اهلل بو عابد 3 ػ الحلـ 

 .علي الشالوبي 3 ػ شاردار 
 .ت ليؼ محمد سعيد عبد اهلل 3 ػ نقطة نظاـ 

 .ت ليؼ عبد اهلل الالو 3 ػ ال 
 .ت ليؼ محمود أبو العباس 3 ػ شراع السموـ 

 .محمود أبو العباس 3 ػ العارضة 
 . ت ليؼ محمود أبو العباس 3 ػ يا ليؿ ما أطولؾ 

 عضوًا  330 عدد األعضاء 
 3 المشار ات 

 .ػ أياـ الشاراة المسرحية و اإلمارات 
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 .ػ ميرجاف المسرح و األردف 
 .ػ ميرجاف البحر المتوسط و إيطاليا 

 .أياـ ارطاج المسرحية و تونس ػ 
 3العنػواف 

 الفجيرة - 311778 ب .ص 
 09 32442224 ىاتؼ 
  09 32446196 فا س 
 دبي  -مسرح دبي األىلي -175

 ـ 31981 تاريخ اإلنشاء 
 وزارة العمؿ 3 التبعية التنظيمية 

 
 3األعماؿ المسرحية 

 . ت ليؼ عمر عبيد ةباش و اخراج محسف محمد3 ػ أةنياء ول ف 
 . خلؼ أحمد خلؼ و اخراج محسف محمد ت ليؼ ( 3 لؤلطفاؿ ) ػ العفريت 
 . ت ليؼ عبد االلو عبد القادر و اخراج محسف محمد( 3 لؤلطفاؿ ) ػ الطيور 

 .ت ليؼ يوجيف أونيؿ و اخراج يوسؼ خليؿ 3 ػ اإلمبراطور جونز 
 .ت ليؼ الفريد فرج و اعداد واخراج محسف محمد 3 ػ رحمة 

 .ت ليؼ جورج تيوتو ا و اخراج يوسؼ خليؿ 3 تا ػ جسر ار 
 .ت ليؼ يوسؼ ادريس و اخراج محسف محمد 3 ػ الميزلة األرضية 
 .النص لمحمود دياب و اعداد ناجي الحاي و اخراج محسف محمد 3 ػ األشجار ال تموت 

 . ت ليؼ واخراج ناجي المحاي و اخراج محسف محمد 3 ػ حبة رمؿ 
 . ج جماؿ مطر ت ليؼ واخرا3 ػ جميلة 

 .ت ليؼ عمر ةباش 3 ػ وسواس 
 .ت ليؼ ناجي الحاي 3 ػ بنت عيسى 
 .ت ليؼ جماؿ مطر 3 ػ ابر الولي 

 .ت ليؼ عمر ةباش 3 ػ عرساف وعرايس 
 .ت ليؼ ناجي الحاي 3 ػ باب البراحة 
 .ت ليؼ جماؿ مطر 3 ػ عنتر وعبلو 

 .ت ليؼ على سالـ –وظيفة لئليجار  -
 عضوًا  356 عدد األعضاء 

 3 المشار ات 
 .ػ ميرجاف المسرح المحلي و اإلمارات 
 .ػ أياـ الشاراة المسرحية و اإلمارات 

 .ػ ميرجاف القاىرة للمسرح التجريبي و مالر 
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 .ػ ميرجاف المسرح الخليجي و ال ويت 
 .ػ ميرجاف القريف الثقافي و ال ويت 

 .ػ األسبوع الثقافي اإلماراتي و لبناف 
 . ػ ميرجاف الفرؽ المسرحية األىلية في دوؿ مجلس التعاوف و اطر 

 
 

 3العنػواف 
 دبي  -  320858 ب .ص

 04 32988812 ىاتؼ 
 04 32988229 فا س 

 
 
 
 
 

 دبي  -مسرح دبي الشعبي -176
 ـ31977 تاريخ اإلنشاء 
 جمعية دبي للفنوف الشعبية 3 مية التبعية التنظي

 
 3 أىـ األعماؿ 

اسػـ " تػ ليؼ فػؤاد عبيػد و اخػراج اسػماعيؿ محمػد و اػدمت مػرة أخػرل تحػت عنػواف 3 طايو في نعمة ػ ولد فقر 
 .و لنفس المؤلؼ واخراج محسف محمد " تحت التجربة 

 .ت ليؼ واخراج حسيف أبوالم اـر 3 ػ المالفوع ما ينسى 
 . ت ليؼ توفيؽ الح يـ و اعداد واخراج الريو عبد القادر  1980ػ ااضي موديؿ 

 .ت ليؼ توفيؽ الح يـ و اعداد واخراج الريو عبد القادر 3 ناس وناس ػ 
 .ت ليؼ محمد سعيد و اخراج أحمد األنالاري 3 ػ مطلوب خدامة حاال 

 . ت ليؼ محمد سعيد و اخراج أحمد األنالاري 3 ػ إذا فات الفوت ما ينف  الالوت 
 . ت ليؼ حسف رجب 3 ػ فالتوه 

 . و اعداد عبد اهلل الالو و اخرج احمد األنالاري مسرحية لؤلطفاؿ 3 ػ  سبلف جدًا 
 .ت ليؼ يوسؼ يعقوب و اخراج أحمد االنالاري 3 فاس والؿ مف ت ساس . ػ د 

 . ت ليؼ يوسؼ يعقوب وةانـ الالالو و اخراج أحمد األنالاري 3 ػ لل بار م  التحية 
 .ت ليؼ عبد اإللو عبد القادر  3 ػ رحلة حنظلة 

 .األنالاري ت ليؼ أحمد 3 ػ المخدوع 
 .ت ليؼ أحمد األنالاري 3 ػ الملة 
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 .ت ليؼ عبد اإللو عبد القادر 3 ػ سيؼ بوىبلؿ 
 .ت ليؼ عبد اهلل الالو 3 ػ دور فييا يالشمالي 

 .ت ليؼ محمد سعيد 3 ػ بو محيوس في بتايا 
 .ت ليؼ محمد سعيد 3 ػ بو محيوس في ورطة 

 .ت ليؼ علي جماؿ 3 ػ برد السنيف 
 ت ليؼ سالـ الح اوي و إخراج محمد سعيد ( 3 لؤلطفاؿ ) ػ ممل ة السبلـ 
 .عضوًا  335 عدد األعضاء 

 
 

 3 العنػواف 
 دبي  - 31848 ب .ص

 04 32968808 ىاتؼ 
 04 32969199 فا س 

 3masrheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 

 

 

 

 
 

 رأس الخيمة -مسرح رأس الخيمة  -177
 ـ31976 اإلنشاء تاريخ 

 
 3 أىـ األعماؿ 

 .ت ليؼ إبراىيـ بو خليؼ و إخراج حمد سلطاف 3 ػ شر ة وشري ة 
 .ت ليؼ ىزاع خلفاف و إخراج إبراىيـ الحمادي 3 ػ أمس واليوـ 

 .ت ليؼ حمد سلطاف و إخراج عبد المفار أبو العطا 3 ػ بعد الشمعة دمعة 
 . خراج خليفة العريفي ت ليؼ محمود عواد و إ3 ػ السالفة وما فييا 
 .ت ليؼ خليفة العريفي 3 ػ حرامي مف بعيد 

 .ت ليؼ سعد اهلل ونوس 3 ػ الفيؿ يا ملؾ الزماف 
 . ت ليؼ علي سالـ و إعداد سالـ ماجد و إخراج خليفة العريفي 3 ػ الماؿ ماؿ أبونا 

خراج خليفة العريفي 3 ػ سب  ليالي   .ت ليؼ واز
 .عريفي ت ليؼ خليفة ال3 ػ الميرجوف 

 .ت ليؼ خليفة العريفي و إخراج مجدي  امؿ 3 ػ م ساة أبي الفضؿ 
 .ت ليؼ فاروؽ جويده و إخراج مجدي  امؿ 3 ػ الوزير العاشؽ 
 .ت ليؼ عبد اهلل األستاذ و إخراج محمد الدسواي 3 ػ ليش يا زماف 
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 .ت ليؼ مجدي  امؿ 3 ػ الرسالة وجزر السبلـ 
 .ىيـ خليؼ ت ليؼ ابرا3 ػ أنقذوا المريخ 

 .ت ليؼ احمد األنالاري 3 ػ الشب ة 
 .ت ليؼ عيد الجرمف و إخراج خليفة العريفي 3 ػ  وميديا الخوؼ 

خراج خليفة العريفي 3 ػ المحا مة   . ت ليؼ عز الديف إسماعيؿ و إعداد واز
 .ت ليؼ سعيد اسماعيؿ اخراج على محمود3 سوالؼ رمضانية 3 مسلسؿ إذاعي   -
 .ابراىيـ الحمادي3 ت ليؼ محمد عواد اخراج 3 طير السعد  3مسلسؿ إذاعي   -

 .ت ليؼ خالد النباي 3 ػ الؼ باء 
 .ت ليؼ حبيب ةلوـ 3 ػ عائشة 

 .ت ليؼ محمد ةباشي 3 ػ لولو يا سلوـ 
 عضوًا  370 عدد أعضاء الفراة 

 3 المشار ات 
 ػ أياـ الشاراة المسرحية و اإلمارات 

 مارات و اإلمارات ػ المسرح الجامعي ػ جامعة اإل

 
 

 3العنػواف 
 رأس الخيمة  - 3900 ص ب 
 07  32222264 ىاتؼ 
 07  32228536 فا س 

 3masheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 
 
 
 

 الشاراة  -مسرح الشاراة الوطني  -178
 ـ31975 تاريخ االنشاء 

 جمعية الفنوف الشعبية والمسرح3 التبعية التنظيمية 
 

 3المسرحية  األعماؿ
 .ت ليؼ جماعي 3 ػ أيف الثقة 

 .ت ليؼ واخراج محمد حمداف 3 ػ ارحموني يا ناس 
 .ت ليؼ توفيؽ الح يـ و اخراج القر الرشود 3 ػ شمس النيار 

 ت ليؼ فرحاف بلبؿ و اخراج عبد اللطيؼ القرااوي و اشراؼ ابراىيـ جبلؿ3 ػ الفريج 
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 .ابراىيـ جبلؿ ت ليؼ محفوظ عبدالرحمف و اخراج 3 ػ الفخ 
 . اعداد واخراج عبد اهلل المناني ( 3 عف مجلس العدؿ لتوفيؽ الح يـ ) ػ دياية طيروىا 

 .ااسـ محمد اخرج عبد اهلل المناعي 3 ت ليؼ ازفالدو درا وف و ترجمة 3 ػ الرجؿ الذي الار  لبا 
 .ت ليؼ ناالر النعيمي و اخراج عبد اهلل المناعي 3 ػ السلطاف 

 . ؼ اليخندرو  اسونا و اعداد ماجد بوشليبي  و اخراج احمد جبلؿت لي3 البوـ 
 .ت ليؼ عبد الرحمف المناعي و اخراج فؤاد الشطي 3 ػ ىالش ؿ يا زعفراف 

 .ت ليؼ ازفالدو درا وف و ترجمة ااسـ محمد و اخراج عبد االلو عبد القادر 3 ػ ح اية الديقنا بانجيتو 
 .سعد اهلل ونوس و اخراج عبدااللو عبد القادر ت ليؼ 3 ػ ممامرة رأس المملوؾ جابر 

 .ت ليؼ ااسـ محمد و اخراج عبد االلو عبد القادر 3 ػ طير السعد 
 .اعداد سيؼ المانـ و وأحمد الجسمي و اخراج سيؼ المانـ 3 ػ البيدار 

 .د القادر ت ليؼ سعد الديف وىبو و اعداد أحمد أبوسالـ و وسيؼ المانـ و اخراج عبد االلو عب3 ػ بخشيش 
 .ت ليؼ ماجد بوشليبي و اخراج عبد االلو عبد القادر 3 ػ الميدور 

 .اعداد واخراج حسيف المسلـ 3 ػ الرالاالة داخؿ السوؽ 
 .ت ليؼ جواد األسدي 3 ػ مقيى بوحمدة 

 .ت ليؼ جماؿ مطر 3 ػ راعي البـو عبرني 
 . إعداد القر الرشود 3 ػ شمس النيار 

 .جب إعداد حسف ر 3 ػ روبف ىود 
 .إعداد عبد اهلل المناعي 3 ػ بس 
 .إعداد عبد اهلل المناعي 3 ػ ىـ 

 .إعداد عبد اهلل المناعي 3 ػ عسى خير 
 .إعداد ااسـ محمد  3 ػ عودة ىوال و 

 .إعداد أحمد الجسمي 3 ػ البراجيؿ 
 .إعداد عبد اهلل المناعي 3 ػ آباء للبي  أو لبليجار 

 .إعداد عبداهلل المناعي 3 ػ الرخة 
 .إعداد ااسـ محمد 3 ػ حظوظ حنظلة الحنظلي 

 .إعداد عبد اهلل المناعي 3 ػ  و تيؿ 
 عضوًا  360 عدد األعضاء 

 3مشار ات الفراة 
 .ػ ميرجاف المسرح المحلي و اإلمارات 

 .ػ أياـ الشاراة المسرحية و الشاراة 
 .ػ ميرجاف ارطاج المسرحي و تونس 
 .ػ ميرجاف دمشؽ المسرحي و سوريا 

 .ػ الميرجاف المسرحي الثالث والراب  لدوؿ مجلس التعاوف و البحريف 
 . ػ ميرجاف القاىرة الدولي للمسرح التجريبي  و مالر 
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 . ػ ميرجاف المسرح المحلي و األردف 
 .ػ احتفاالت مسرح آواؿ و البحريف 

 .ػ ميرجاف ال ويت المسرحي و ال ويت 
 
 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  -  35373 ب .ص
  06 5244787- 06 35686600 اتؼ ى

  06 35686644 فا س 
 3masrheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 www.masrheen.emirates.ae 3الموا  اإلل تروني 

 
 

 العيف  -مسرح العيف الشعبي  -179
 ـ 31992 تاريخ اإلنشاء 

 وزارة الثقافة 3 التبعية التنظيمية 
 
 

 3 أىـ األعماؿ 
والعنود و بو راشد فوؽ النخلة و الد تور  وجاؾ و سندريبل والعندليب و بيتي حبيبػي  و الػرخة ميثػاء و طارش 

مف يرةب مف القبائؿ و ح اية ببل نياية و أميرة الربي  و الفػارسو اللمػز وال نػػز و لحظػات منسػية و ليلػة زفػاؼ 
 .ثانية 

 عضواً  340 عدد أعضاء الفراة 
 
 
 
 

 3 العنػواف 
 العيف  - 317123 ب .ص

 03 7616550 - 37616551 ىاتؼ 
 03 3761552 فا س 

 3masrheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
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 3www.masrheen.ae الموا  اإلل تروني 
 

 الفجيرة -مسرح الفجيرة القومي  -180
 ـ31979 تاريخ اإلنشاء 

 وزارة اإلعبلـ والثقافة 3 التبعية التنظيمية 
 

 3 األعماؿ المسرحية 
 .ت ليؼ جماعي و إخراج محفوظ دسواي 3 ػ سبعة ػ الفر 
 .ت ليؼ سليماف الجاسـ و إخراج عبد اهلل المناعي 3 ػ ألو بان وؾ 

 .ت ليؼ سليماف الجاسـ و إخراج عبد اهلل المناعي 3 ةلط  xػ ةلط 
 المناعيم اوي و إخراج عبد اهلل ت ليؼ عبد المفار ال3 ػ األعرج والمرأة 

 .خليؿ يوسؼ و إخراج إبراىيـ خلفافت ليؼ سعد الديف وىبة و إعداد 3 ػ الطوفة 
 ت ليؼ معيف بسيسو و إخراج دف  اهلل بشر 3 ػ العالافير تبني أعشاشيا 

 . ت ليؼ عبد المفار م اوي و إعداد راشد بف سعداف و إخراج محفوظ دسواي 3 ػ ثوب االمبراطور 
 .شواي و إخراج محفوظ الدسواي إعداد حسف 3 ػ الرخة وطف 

 .ت ليؼ حسف رجب 3 ػ فالتوه 
 .ت ليؼ الابر رجب 3 ػ إستفياـ 

 .ح يـ جاسـ 3 ػ ليلة عشاء باردة 
 .ح يـ جاسـ 3 ػ رحلة طائر الحب األخيرة 

 .حليـ جاسـ3 مساء للحب  -

 عضواً  350 عدد األعضاء 
 3 مشار ات الفراة 

 . ػ أياـ الشاراة المسرحية و اإلمارات
 .ػ ميرجاف الرباط المسرحي و الممرب 
 . ػ ميرجاف ارطاج المسرحي و تونس 

 
 
 

 3 العنػواف 
 الفجيرة  - 3377 ب .ص

   09 32223369 ىاتؼ 
 09 32222869 فا س 

 3masrheen@emirates.net.aeالبريد اإلل تروني 
 3masrheem.net.ae الموا  اإلل تروني 
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 دبي   -المسرح القومي للشباب  -181
 ـ 31973 تاريخ اإلنشاء 

 المجلس األعلى للشباب والرياضة3 التبعية التنظيمية 
 

 3 أىـ األعماؿ 
 .ت ليؼ فتحي دياب 3 ػ أوبريت االتحاد 
 ػ الذىب األسود
 .ػ الالبر زيف 

 .اخراج فؤاد عبيد 3 ػ ةلطة بوأحمد 
 .اخراج فؤاد عبيد 3 ػ مالير األفعى 

 .اخراج فؤاد عبيد 3 ا ةاب القط ػ إذ
 .اخراج السيد بدراف  3 ػ شر ة العجايب 

 .اخراج ابراىيـ جبلؿ 3 ػ طبيب رةما عنو 
 .اخراج فتحي دياب 3 ػ يا ةافؿ لؾ اهلل 
 .إخراج السيد بدراف 3 ػ سفينة الوحدة 

 .اخراج السيد بدراف 3 ػ االعتراؼ 
 أحمد جبلؿت ليؼ ظاعف جمعة و اخراج 3 ػ سر ال نز 

 ت ليؼ ظاعف جمعة و اخراج احمد جبلؿ3 ػ الالياد والجنية 
 .اعداد واخراج ظاعف جمعة 3 ػ ةشمرة 

 . ت ليؼ أحمد األنالاري 3 ػ المخدوع 
 .ت ليؼ حبيب ةلوـ 3 ػ أةنية الخرس 

 .ت ليؼ أحمد األنالاري 3 ػ البقعة 
 . ت ليؼ عمر ةباش 3 ػ أحبلـ مسعود 

 .ت ليؼ حسف رجب 3 ػ بيلوؿ والعالـ اآلخر 
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 .ت ليؼ أحمد األنالاري 3 ػ عرج السواحؿ 
 .ت ليؼ ناجي الحاي 3 ػ ما  اف ألحمد بنت سليماف 

 . ت ليؼ حبيب ةلوـ و إخراج خالد علي 3 ػ وماذا بعد 
 .ت ليؼ أحمد األنالاري 3 ػ بيت القاليد 

 عضواً  330 عدد االعضاء 
 3مشار ات الفراة 

 .المارات ػ ميرجاف المسرح المحلي و ا
 .ػ أياـ الشاراة المسرحية و الشاراة 

 .ػ ميرجاف شباب مجلس التعاوف و ال ويت و اإلمارات 
 .ػ ميرجاف الشباب العربي و سوريا 

 . ػ ميرجاف القاىرة الدولي للمسرح التجريبي  و مالر 
 . ػ ميرجاف الفرؽ األىلية لدوؿ مجلس التعاوف و سلطنة عماف 

 .و اطر ػ ميرجاف مسرح الشباب 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 39940 ب .ص

 04  32666480 ىاتؼ 
 04  32666479 فا س 

 3masrheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 masrheen.net.aeالموا  اإلل تروني  

 الشاراة -مسرح  لباء الشعبي  -182
 ـ31978 تاريخ اإلنشاء 

 الشعبية والمسرحجمعية  لباء للفنوف 3 التبعية التنظيمية 
 

 3 األعماؿ المسرحية 
 .ت ليؼ واخراج سعيد حداد 3 ػ ح اية مف الماضي 

 .ت ليؼ أحمد جمعة اليودي و اخراج سعيد حداد 3 ػ  فاح مف أجؿ العالـ 
 .ت ليؼ واخراج سعيد حداد 3 ػ خفؼ علينا يا بحر 

 .ت ليؼ واخراج سعيد حداد 3 ػ شر ة بف ظاعف 
 .إبراىيـ البالري و اعداد ابراىيـ األميري و اخراج الريو عبد القادر  ت ليؼ3 ػ آه يا دنيا 

 .اعداد عوض محمد عوض و اخراج االميف جماع 3 ػ عودة شايلوؾ 
 . ت ليؼ فرحاف بلبؿ و اعداد واخراج سعيد حداد 3 ػ الطول الميجورة لؤلطفاؿ 

 .ت ليؼ سعيد الحداد 3 ػ  بلـ في  بلـ 
 .ت ليؼ حسيف محمود  3ػ عودة الرحلة الطويلة 
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 .ت ليؼ حسيف محمود 3 ػ رحلة العودة الطويلة 
 .ت ليؼ سامي حفناوي 3 ػ الشيداء يبعثوف مف جديد 

 عضواً  330 عدد األعضاء 
 3 مشار ات الفراة 

 .ػ أياـ الشاراة المسرحية و اإلمارات 
 .ػ احتفاالت الدولة باألعياد الوطنية و اإلمارات 

 3 العنػواف 
 الشاراة  - لباء  311212 ب .ص

  09 32777694 ىاتؼ 
  09 32779091 فا س 

 3masrheen@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3masrheen.net.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميرجان بوظبيالسينمائي -381

 ـ37002  تاريخاإلنشاء
 ىيئةأبوظبيللثقافةوالتراث3  التبعيةالتنظيمية

 
بيػػدؼ  2007عػػاـ ( ميرجػػاف الشػػرؽ األوسػػط السػػينمائي الػػدولي سػػابقاً )ميرجػػاف أبػػوظبي السػػينمائي ت سػػس 

ويلتػـز ىػذا الحػدث الػذي تقدمػو ىيئػة أبػوظبي . المساعدة على إيجاد ثقافة سينمائية حيوية في أرجاء المنطقة
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ف معػػالي الشػػيخ أ تػػوبر مػػف  ػػؿ عػػاـ تحػػت رعايػػة  ريمػػة مػػ/ فػػي تشػػريف األوؿ( ADACH)للثقافػػة والتػػراث 
سلطاف بف طحنوف آؿ نييافو بتنسػيؽ بػرامج اسػتثنائية تجػذب المجتمػ  المحلػي وتسػيـ فػي تثقيفػو  مػا تليػـ 

 .الناع األفبلـ وتمذي نمو الناعة السينما في المنطقة
ذ يلتـز الميرجاف بنتاحة الفرالة لالناع األفبلـ العرب للمشار ة ب عمػاليـ فػي المسػابقات بشػ ؿ مت ػافئ مػ   واز
أىـ المخرجيف في السينما العالميةو فننو يقدـ بذلؾ إلى الجماىير المتنوعة والمتحمسة ليػذا الفػف فػي أبػوظبي 

 مػػا أف التر يػػز الفعػػاؿ علػػى األالػػوات الجديػػدة الجريئػػة مػػف . وسػػيلة للتواالػػؿ مػػ  ثقافػػاتيـ وثقافػػات اآلخػػريف
مة ثقافيػػة ناشػػئة فػػي المنطقػػةو ويميػػز السػػينما العربيػػة يتالػػؿ فػػي الواػػت نفسػػو بػػدور أبػػوظبي المحػػوري  عاالػػ

 .الميرجاف ب ونو الم اف الذي ي تشؼ فيو العالـ الناعة السينما العربية الحديثة ويجس نبضيا
 
 
 

 3واف ػالعن
 02 556 34000 ىاتؼ
 02 556 34343 فا س

 3info@abudhabifilmfestival.ae ل تروني البريد اإل 

 3http://www.abudhabifilmfestival.ae ل تروني إل الموا  ا
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميرجاف دبي السينمائي  -184
 ـ 32004 تاريخ اإلنشاء 
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 مجلس دبي الثقافي 3 التبعية التنظيمية 
 

 3الرؤية
سينمائيًا دوليًا رائدًاو وحدثًا ثقافيًا متميزًاو يسػعي لتعزيػز الحػوار بػيف الثقافػاتو وةػرس روح أف ي وف ميرجانًا “

 ”.التسامو في عالـ اليـو
 3المياـ 

تطػوير وتعزيػز . االحتفاء بالتميز في عالـ السينماو واعتمادىا أداة لفتو انوات الحوار بيف الثقافػات والشػعوب“
سػري  نمػو اطػاع الػناعة السػينماو وفػي نفػس الواػت بنػاء ااعػدة ثقافيةراسػخة المواىب المحليػة والعالميػةو وت

 ”.يستفيد منيا  ؿ مف يعيش في دبي واإلمارات العربية المتحدة
 3 نبػذة 

أف يتحوؿ إلى الميرجاف السينمائي الرائد فػي  2004استطاع ميرجاف دبي السينمائي الدولي منذ انطبلاتو في 
فريقياو حيػث شػّ ؿ ااعػدة للسػينمائييف العػرب لعػرض إبػداعاتيـ أمػاـ الجمػاىير منطقة الشرؽ األوسط وآسيا  واز

 .العالميةو وااد حر ة الناعة السينما في المنطقة
بػػػي السػػػينمائيو اسػػػتطاع و وملتقػػػى دبػػػي السػػػينمائيو وسػػػوؽ دمسػػػابقة الميػػػروبفضػػػؿ مبادراتػػػو الرائػػػدة مثػػػؿ 

الميرجاف إثراء التجربة السينمائية م  التر يز على إبراز األعماؿ السينمائية في المنطقة وتقديميا إلى الساحة 
 .العالمية

 3مف السيناريو إلى السينما -سوؽ دبي السينمائي
والػػدولي مػػف أجػػؿ  ييػػدؼ سػػوؽ دبػػي السػػينمائي لجمػػ  المحتػػرفيف فػػي الحقػػؿ السػػينمائي مػػف العػػالميف العربػػي

سػوؽ اإلنتػاج المشػترؾو  -ويمّثؿ السوؽ بوابة إلى  ؿ مف ملتقػى دبػي السػينمائي . تيسير التعاوف فيما بينيـ
ومنتدل دبي السينمائي الذي يعػد محػورًا لتطػوير المواىػب واألعمػاؿ ويقػّدـ العديػد مػف ورشػات العمػؿ والنػدوات 

ـ مارت الذي يختص بجانب تجػارة األفػبلـ عبػر م تبػة راميػة الحوارية المتخالالة في مجاؿ السينماو ودبي فيل
 لدعـ األعماؿ ايد اإلنجاز ” إنجاز“مت املةو وبرنامج 

 
 

 3العنػواف
 04  33913378ىاتؼ 

 3difinfo@tecom.ae  تروني اإللبريد ال

 3www.dubaiifilm.fest.com الموا  اإلل تروني 
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 الجمعيبت النسبئية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاراة -جمعية االتحاد النسائية  -185
 ـ31972 تاريخ اإلنشاء 

 
 

و رياضػيةو مر ػز لتحفػيظ القػرآف ال ػريـ اجتماعيػةو الػحيةو فنيػةو تراثيػةأنشطة دينيةو ثقافيػةو 3 أىـ األنشطة 
للسيدات والطالباتو مر ز تعليـ ال بار ومحو األمية لجمي  المراحؿ الدراسية مػف األوؿ الت سيسػي إلػى الثانويػة 

 . العامة 
 .مجلة الوت المرأة 3 المطبوعات 

 .يتوفر في الجمعية نادي للطالبات و ونادي لرياض األطفاؿ 3 معلومات إضافية 



 

 051 

 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 3142 ب .ص

 06 35672646 ىاتؼ 
   06 35664353 فا س 

 
 
 
 

 عجماف  -جمعية أـ المؤمنيف النسائية  -186
 ـ31974 تاريخ اإلنشاء 

 
 3 أىـ األنشطة 

التعلػػيـ والتػػدريبو اإلشػػراؼ علػػى مر ػػز التعلػػيـ المسػػتمر و ودار أسػػماء بنػػت أبػػي ب ػػر لتحفػػيظ القػػرآف ال ػػريـ 
 .و وتنظيـ البرامج التدريبية  والسنة

و وتنظػػيـ المػػؤتمرات و النػػدوات و زة راشػػد بػػف حميػػد للثقافػػة والعلػػـواإلشػػراؼ علػػى جػػائ3 وفػػي المجػػاؿ الثقػػافي 
المحاضػػرات و تنظػػيـ احتفػػاؿ يػػوـ العلػػـ السػػنوي و واإلشػػراؼ علػػى مسػػابقة أـ المػػؤمنيف للقػػرآف والسػػنة ونػػادي 

 .الرياف للفتيات 

ـ  2002ة عجماف للدراسات والبحوث و وىي دورية مح مة و الدر  العدد األوؿ منيػا عػاـ  مجل3 المطبوعات 
و  تػػاب العولمػػة وأثرىػػا علػػى الجانػػب التربػػويو الطػػب الشػػعبي و جوانػػب مػػف مشػػ لة الميػػاه الجوفيػػة فػػي دوؿ 

 .1998مجلس التعاوف  
برنػامج ربػاط المػودة و بيػت 3 ميػا تشرؼ الجمعية على مجموعة مف البػرامج والمشػاري  أى3 معلومات إضافية 

 .و مشمؿ أـ المؤمنيف للخياطة  ينة و القاعات المتعددة األةراضالس
 3 العنػواف 

 عجماف  - 3170 ب .ص
  06 37445240 ىاتؼ 
 06 37445243 فا س 

 
 رأس الخيمة  -جمعية نيضة المرأة  -187

 ـ31967 تاريخ اإلنشاء 
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و فالوؿ تعليـ ال بارو مدرسة الشيخة حالػة بنػت الػقرو دورات مختلفػة  معيد النيضة الثقافي3 أىـ األنشطة 
و مشػار ات نػدوات و نشػرات و  تيبػاتو معػارض و معيد الشيخة فاطمة بنت مبارؾ لتحفيظ القرآفو محاضػرات و

 .داخلية وخارجية

لعناالػػر النيضػػة فػػي رمضػػافو تربيػػة األبنػػاء مسػػؤولية مشػػتر ةو اإليػػدز ةػػوؿ مخيػػؼ و اختبػػار ا3 المطبوعػػات 
 .المثاليةو أسباب التلوث البيئي المذائية لجمي  مراحؿ العمر و يوـ التربية الخليجي و  تيب فتاة رأس الخيمة

 .تنظيـ الجمعية المسابقة الدينية في شير رمضافو  ما تحتفؿ بيوـ المرأة العالمي 3 معلومات إضافية 
 

 3العنػواف 
 رأس الخيمة   - 31469 ب .ص

 07 32362778 ىاتؼ 
 07 32362033 فا س 

 3nahda-rak@yahoo.comالبريد اإلل تروني 

 3www.alnahdawomensrak.org.ae الموا  اإلل تروني 
 
 
 

 أبوظبي   -جمعية نيضة المرأة الظبيانية  -188
 ـ31973 اإلنشاء تاريخ 

 
 

 .معًا مف أجؿ جودة تعليمية وأـ داعية وىوية حضارية3 الرؤية 
 .تحقيؽ الجودة في العملية التعليمية والتربوية مف خبلؿ إعداد بنية تعليمية ال ترونية جاذبة3 الرسالة 

خيريػة وثقافيػة و محاضرات عامة منوعة و دورات تدريبية ومينية و حفبلت لؤلطفاؿ و معػارض 3 أىـ األنشطة 
 .رحبلت 

) التقرير السنوي ألنشطة الجمعية و بروشورات خاالة عف أنشطة الجمعية و مجلة درة اإلمارات 3 المطبوعات 
 ( .توافت 

 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي   -  34088 ب .ص

  02 36667911 ىاتؼ 
  02 36679277 فا س 

 3nanii77@hotmail.com البريد اإلل تروني 
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 الوثبة  -جمعية نيضة المرأة الظبيانية   -189
 ـ31983 تاريخ اإلنشاء 

 
 

دورات لمػة إنجليزيػة و دورات حاسػب آلػي و النػوادي العلميػة و نػادي الػديقات الم تبػة و نػادي 3 أىـ األنشطة 
 . االنترنت و معارض و رحبلت و ميرجانات حسب المناسبات الوطنية

 .مجلة القبلدة و مجلة الحالاد 3 المطبوعات 
 
 
 
 

 3العنػواف 
 الوثبة  -أبوظبي  - 376452 ب .ص

 02 35831423 ىاتؼ 
 02 35834859 فا س 

 3wathpaas@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.uae-women.com اإلل تروني  الموا 

 

 
 
 

 دبي  -جمعية النيضة النسائية  -190
 ـ 31973 تاريخ اإلنشاء 

 
 

 .أنشطة ثقافية مختلفة3 أىـ األنشطة 
 .مطبوعات الحية و اجتماعية و دينية و ثقافية 3 المطبوعات 

األسػػابي  الثقافيػػة االجتماعيػػة والتربويػػة و الالػػحية والدينيػػة و تنظػػيـ المػػؤتمرات و تنظػػيـ 3 معلومػػات إضػػافية 
إحيػػاء المناسػػبات المختلفػػة و المسػػابقات البحثيػػة و تنظػػيـ الميرجانػػات الخيريػػة و المعػػارض الفنيػػة و دورات 

و  تدريبية تعليمية و التعليـ الحر و دورات ت ىيلية و إالدارات لجميػ  المناسػبات الالػحية والدينيػة واالجتماعيػة
 .مر ز تعليـ ال بار و مشار ات خارجية وداخلية 
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 3العنػواف 

 دبي  - 31704 ب .ص
  04 32662737 ىاتؼ 
  04 32622431 فا س 

 3womenexb@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.women_associakion.org.ae الموا  اإلل تروني 
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 والمسببقبتالجىائـز

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 دبي   -جائزة اإلمارات لسيدات األعماؿ  -191
 ـ  32003 تاريخ اإلنشاء 

 
 
 

 .شر ة شؿ بالتعاوف م  مجموعة دبي للجودة3 الجية المنظمة 
طػػبلؽ العنػػاف للػػروح تشػػجي  سػػيدات األعمػػاؿ فػػي 3 أىػػداؼ الجػػائزة  دولػػة اإلمػػارات علػػى االبت ػػار واإلبػػداع و واز

 .اإلبداعية التي تحث النساء على التطل  بانفتاح آلفاؽ واسعة في عالـ األعماؿ 
 .السيدات في دولة اإلمارات اللواتي لدييف اليدؼ ويتمتعف باإلرادة لتحقيؽ المستحيؿ 3 مجاالت الجائزة 
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 3العنػواف 
 دبي - 39278 ب .ص

 04 33431950 ىاتؼ 
 04 33431970 فا س 

 3ebwa@dqg.org البريد اإلل تروني 

 3www.ebwa.net الموا  اإلل تروني 

 
 

 الشاراة  -جائزة تريـ عمراف الالحفية  -192
 ـ2003أ توبر 3 تاريخ اإلنشاء 
 مؤسسة تريـ عمراف لؤلعماؿ اإلنسانية والثقافية 3 الجية المنظمة 

 
 .تشجي  وتعزيز ال فاءات العاملة في المؤسسات الالحفية المحلية بدولة اإلمارات 3 أىداؼ الجائزة 

التحقيػػؽ الالػػحفي و التالػػوير الالػػحفي و ال اري ػػاتير الالػػحفي  العػػامود الالػػحفي و الحػػوار 3 مجػػاالت الجػػائزة 
 .الالحفي

تقػديـ األعمػاؿ بشػ ليا المشػار ة متاحػة للعػامليف فػي المجػاؿ الالػحفي فػي دولػة اإلمػاراتو 3  الشروط العامػة 
 .األاللي م  خمس نسخ مف األعماؿ و السيرة الذاتية والورتيف شخاليتيف 

 .و وشيادة تقدير ( درىـ  10ر000) م اف ة مالية ادرىا 3 ش ؿ الجائزة 

 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  -  330 ب .ص

 06 35777777 ىاتؼ 
 06 35777336 فا س 

 
 
 

 لؤلداء الح ومي المتميز  اإلماراتجائزة  -193
 ـ 32009تاريخ اإلنشاء 

 رئاسة مجلس الوزراء3 التبعية التنظيمية 
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تعتبر جائزة اإلمارات لؤلداء الح ومي المتميز ضػمف برنػامج الشػيخ خليفػة للتميػز الح ػومي أرفػ  جػائزة للتميػز 
التحاديػة فػي خدمػة جميػ  المؤسسي على مستول الدولة والتػي تيػدؼ إلػى تعزيػز دور المؤسسػات الح وميػة ا

 .فئات المجتم  وذلؾ عف طريؽ نشر الوعي بمفاىيـ وأسس إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي
 3األىداؼ 

نشر الوعي بمبػادئ التميػز وأىميتػو للح ومػات الحديثػة وتنميػة القػدرات البلزمػة لػدف  عجلػة التميػز فػي جميػ  
الجػػائزة فػػي مجمليػػا إلػػى ايػػاس مػػدل التطػػور الػػذي حققتػػو مؤسسػػات الح ومػػة االتحاديػػةو  مػػا تيػػدؼ فئػػات 

 الجيات الح ومية االتحادية في رحلتيا نحو التميز وتحقيؽ أاالى درجات رضا المتعامليف

 3 فئات الجائزة 
الفئات األساسيةو والتي تمنو جوائزىا على مستول الجيات والمناطؽ واإلدارات وفقػًا للمجمػوع ال لػي للمعػايير  

والفئات الفرعيةو التي تمنو ألفضؿ جية أومنطقة أو إدارة تحقؽ أعلى نتائج وفقًا ل ؿ . موذج التميزالخاالة بن
دارة . معيار على حدة في نموذج التميز دارة األداء واز وفئات أفضؿ الممارسػاتو والتػي تمطػي مجػاالت اإلبػداع واز

يػزةو وتمػنو ألفضػؿ تجربػة إداريػة وأفضػؿ وفئػة التجػارب المتم. المعرفة والتميز اإلل ترونػي واالتالػاؿ الح ػومي
تجربة تقنية أو فنيةو وأخيرًا فئة فػرؽ العمػؿو وتمػنو ألفضػؿ فريػؽ عمػؿ داخػؿ الجيػة الح وميػة وأفضػؿ فريػؽ 

 .عمؿ مشترؾ بيف أ ثر مف جية ح ومية
 3 ش ؿ الجائزة 

الػوظيفي فػي المجػاؿ تمنو أوسمة رئيس مجلػس الػوزراء لسػت فئػات مختلفػة للتميػز الح ػومي علػى المسػتول 
اإلشرافيو والمجاؿ الفني أو التقني أو اليندسيو وفػي مجػاؿ الوظػائؼ المتخالالػةو والمجػاؿ اإلداريو والمجػاؿ 

 .دالميدانيو إضافة إلى الموظفيف المتميزيف الجد
 
 

 3 العنػواف 
 3http://www.skgep.gov.ae/eea/rules.aspx الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبوظبي -جائزة جواز السفر الثقافي  -194
 ـ32002 تاريخ اإلنشاء 
 .م تب حـر الاحب السمو رئيس الدولة لشؤوف المواطنات والخدمات االجتماعية 3 الجية المنظمة 
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الفراغ فيما ىػو مفيػد للطفػؿ و توجيػو  إيجاد المناخ المحفز للطفؿ على القراءة و استمبلؿ وات3 أىداؼ الجائزة 
الجيود لمرس ميارة القراءة عند الطفؿ و إبراز مواىب األطفاؿ المتميزيف و تنوي  مالادر المعرفة لدل الطفؿ و 
االرتقاء بمستول الخدمات التي تقدميا الجيػات المختلفػة للطفولػة مػف خػبلؿ تشػجي  تلػؾ الجيػات علػى األداء 

 .األ ثر تميزًا 

 الخ.. اراءة في العلوـ و اراءة في اإلسبلميات و اراءة في الفنوف و اراءة في األدب3 الجائزة مجاالت 

 أف ي وف المشارؾ في الجائزة مف مواطني دولة اإلمارات3 الشروط العامة 
سػنة و ينتيػي العمػؿ بيػذا الجػواز ابػؿ البػدء بامتحػاف  13سنوات وأاّل يزيػد عػف   9أاّل يقؿ عمر المشترؾ عف 

اية الفالؿ الدراسي األوؿ و جواز السفر الثقافي الالو لحاملو فقط و وةيػر اابػؿ للتبػديؿ فػي أي مرحلػة مػف ني
 .المراحؿ 
 3 العنػواف 

 أبوظبي   - 3623 ب .ص
 02 36662455 ىاتؼ 
 02 36666465 فا س 

 3childsection@hotmail.com البريد اإلل تروني 



 

 061 

 دبي   -ؤلداء التعليمي المتميز جائزة حمداف بف راشد آؿ م توـ ل -195
 ـ31998 تاريخ اإلنشاء 

 
توفير بيئة تعليميػة وتحالػيليو تم ػف المتعلمػيف مػف التعبيػر عػف اػدراتيـ ومػواىبيـ ومل ػاتيـ 3 أىداؼ الجائزة 

المبدعة و إيجاد جو تحاليلي وأدائي مبني على منافسة شريفة بيف المتعلميف والمعلمػيف والمػدارس والمنػاطؽ 
حياة والبيجة و رعاية الموىوبيف مف المتعلمػيف التعليمية تنع س على األداء باإليجابو ت ريس التعليـ سبيبًل لل

شاعة روح العمؿ الجماعي و تعزيز برامج الرعاية الطبلبية المت املػة لتم ػيف الطػبلب  وتوفير أسباب إبداعيـ واز
 . مف مساعدة أنفسيـ في اتخاذ القرار التعليمي والخيار الميني معًا 

المدرسػة واإلدارة المدرسػية المتميػزة و الطالػب المتميػز و المعلػـ المنطقة التعليمية المتميػزة و 3 مجاالت الجائزة 
المتميز و األخالائي االجتماعي المتميز و الموجو المتميز و ولي األمر المتميز و أفضؿ ابت ار علمػي و أفضػؿ 

 . مشروع مطبؽ 
 

 3 العنػواف
 دبي  -  388088 ب .ص

 04 32651888 ىاتؼ 
 04 32651818 فا س 

 3hamdanad@emirates.net.ae روني البريد اإلل ت

 3www.hamdanaward.ac.ae الموا  اإلل تروني 
 دبي   -جائزة حمداف بف راشد آؿ م توـ للعلوـ الطبية  -196

 ـ  32003 تاريخ اإلنشاء 
 
 

 . ت ريـ الشخاليات المتميزة طبيًا عالميًا ومحليًا و وت ريـ شخاليات الخدمات الطبية 3 أىداؼ الجائزة 
جػػائزة حمػػداف العالميػػة ال بػػرل و البحػػوث الطبيػػة المتميػػزة و المتطػػوعيف فػػي الخػػدمات الطبيػػة 3 فئػػات الجػػائزة 

لطبيػػة فػػي دولػػة اإلمػػارات و الشخالػػيات اإلنسػػانية و البحػػوث المنشػػورة فػػي مجلػػة اإلمػػارات الطبيػػة و البحػػوث ا
 . ية أو مر ز طبي في العالـ العربيالطبية المتميزة في الدولة و أفضؿ معيد أو  ل

 
 
 

 3 العنػواف
 دبي  - 322252 ب .ص

 04 32275222 ىاتؼ 
 04 32272999 فا س 

 3shdaward@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
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 3www.hamdanaward.org.ae الموا  اإلل تروني 
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 أبوظبي  -جائزة خليفة بف زايد لئلمتياز -197
 ـ31998  تاريخ اإلنشاء 

 ةرفة تجارة والناعة أبوظبي 3 التبعية التنظيمية 
 
 

 3 أىداؼ الجائزة 
وتحفيػػز مؤسسػات األعمػػاؿ فػي أبػػوظبي لتحسػػيف األداء و والعمػؿ علػػى ت ػويف فريػػؽ عمػؿ مؤىػػؿ للقيػػاـ تػدعيـ 

 .بدور في وض  المؤسسة في مالاؼ التميز 

 
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي  - 3662 ب  .ص

  02 3621400  ىاتؼ 
 02 36215867 فا س 

 3services@adcci.gov.ae البريد اإلل تروني 

 3www.abudhabichamber.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 

 أبوظبي  -جائزة خليفة التربوية  -198
 ـ31996 نشاء تاريخ اإل 

 3 أىداؼ الجائزة 
 .ػ إبراز أىمية الدور الذي يمارسو المعلـ وتدعيـ م انتو في المجتم  
 . ػ تحفيز أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة لئلاباؿ على مينة التعليـ
 .ػ ت ريـ المعلميف المنجزيف والمبدعيف والملتزميف ب خبلايات المينة 

 .ػ إثراء الميداف التربوي بالبحوث التي تخدـ العملية التربوية
 .ػ استنياض ىمة المجتم  وأفراده ومؤسساتو العامة والخاالة لتقدير دور المعلـ 

 3 مجاالت الجائزة 
 ( .المطاوعة)ةير النظامي ػ المواطنوف الذيف عملوا في التدريس 

ػ المعلموف مف أبناء الدولة أو مف ةيرىـ الذيف عملوا في حقؿ التربيػة والتعلػيـ وذلػؾ بػالنظر إلػى أاػدميتيـ أو 
 .تميزىـ والتزاميـ ب خبلايات المينة

 .ػ المعلموف الذيف ادموا بحوثًا تربوية متميزة تخدـ العملية التربوية
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 خمسة وعشروف ألؼ درىـ( درىـ   325.000 ) ايمة الجائزة 
 3العنػواف 

 أبوظبي  - 333088 ب .ص
  02 36652265 ىاتؼ 

 3khaward@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.khalifaaward.com الموا  اإلل تروني 
 .وتـ تميير اإلسـ  تحت اسـ جائزة خليفة للمعلـ 1996أطلقت في عاـ 

 جائزة خليفة الدولية للتمر  -199
 ـ32007 تاريخ اإلنشاء 

 
 3األىداؼ 

 .تعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بالنخيؿ
والمنتجػػيف والمالػػدريف والمؤسسػػات تشػػجي  العػػامليف فػػي اطػػاع زراعػػة نخيػػؿ التمػػر مػػف البػػاحثيف والمػػزارعيف 

 .والجمعيات والييئات المختالة
 .دعـ البحث العلمي الخاص بتطوير شجرة النخيؿ في جمي  جوانبيا

 .ت ريـ الشخاليات العاملة في مجاؿ نخيؿ التمرو على المستول المحليو واإلاليمي والدولي
ف أبحاثو واز ثػارو وزارعػةو والػناعة للمنتجػات تنمية التعاوف بيف الجيات المختالة العاملة في ىذا المجاؿو م

 .التي تعتمد على نخيؿ التمر  مادة أساسية في المنتجات النيائية
 .نشر ثقافة االىتماـ بنخيؿ التمر على المستول المحلي واإلاليمي والدولي

 .توطيف المعرفة المتخالالة بنخيؿ التمر عبر تقديـ المنو الدراسية 
 .تراثية  جزء مف اليوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدةإبراز مفردات النخلة ال 
  .دعـ وتشجي  االختراعات والتقنيات العلمية ذات الاللة بنخيؿ التمر 

 3 فئات الجائزة 
 .البحوث والدراسات المتميزة في مجاؿ الناعة النخيؿ بالفة عامة3 الفئة األولى
 (.ىيئاتو شر ات أفرادو)المنتجوف المتميزوف 3 الفئة الثانية
 .أفضؿ تقنية في مجاؿ زراعة النخيؿ وانتاج التمور3 الفئة الثالثة 
 .افضؿ مشروع تنموي في مجاؿ زراعة النخيؿ وانتاج التمور3 الفئة الرابعة 

 .الشخالية المؤثرة في الناعة نخيؿ التمر3 الفئة الخامسة 
 م افات مالية وشيادات 3 ش ؿ الجائزة  
 
 

 3 العنػواف 
 اإلمارات  -العيف  -  381871 ب .ص 

 73  37831434   ىاتؼ 
 783255073  3  فا س 

 3kidpa@uaeu.ac.ae البريد اإلل تروني 
 3http://www.kidpa.uaeu.ac.ae الموا  اإلل تروني 
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 دبي  -جائزة دبي الدولية ألفضؿ الممارسات في تحسيف ظروؼ المعيشة  -200
 بلدية دبي بالتعاوف م  األمـ المتحدة 3 التبعية التنظيمية 

 
 

ت ػػريـ االنجػػازات المتميػػزة والمسػػتدامة و وزيػػادة الػػوعي بيػػذه االنجػػازات فػػي مجػػاؿ تحسػػيف 3 أىػػداؼ الجػػائزة 
 . ظروؼ المعيشة 

ير االيجابي الملموس والتطوير المستداـ للم ول والمجتم  و التنمية الحضرية واإلاليميػة الت ث3 مجاالت الجائزة 
 .و إدارة المستوطنات المستدامة و الشرا ة في الممارسات و االبت ار ضمف السياؽ المحلي 

 
 
 

 3 العنػواف 
 دبي  - 32252 ب .ص

 04 32275222 ىاتؼ 
 04 32272999 فا س 

 3shdaward@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.hmaward.org.ae الموا  اإلل تروني 

 
 
 

 دبي  -جائزة دبي الدولية للقرآف ال ريـ  -201
 ـ31998  تاريخ اإلنشاء 
 3 أىداؼ الجائزة 
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خدمة  تاب اهلل عز وجؿ واالرتقاء بالمستول العاـ لؤلداء القرآني والعلوـ القرآنية و تحفيز األجياؿ على االلتػزاـ 
درا يػػـ بواجبػػاتيـ تجػػاه عقيػػدتيـ ورسػػالتيـ اإلسػػبلمية السػػامية و إيجػػاد روح المنافسػػة اإليجابيػػة فػػي  بػػدينيـ واز

والواػت فػي مجػاؿ الحفػظ والػتبلوة والتجويػد و ت ػػريـ  مجػاؿ حفػظ القػرآف والتشػجي  علػى بػذؿ المزيػد مػف الجيػد
 المتميزيف مف حفظة القرآف  

المسػػابقة الدوليػػة للقػػرآف ال ػػريـ و المسػػابقة المحليػػة للقػػرآف ال ريـوالشخالػػية اإلسػػبلمية و 3 مجػػاالت الجػػائزة 
الدراسػات القرآنيػة و مشروع تشجي  المواطنيف على حفظ  تاب اهلل و مر ز تحفيظ القرآف ال ريـ في سجوف دبي

 .و اإلشراؼ على مرا ز الحفظ

ل ؿ فرع مف فروع الجائزة شروطو و وتدور الشروط حوؿ حفظ القرآف ال ريـ واالىتمػاـ بنتقػاف 3 الشروط العامة 
 .القراءة

  تاب توثيقي سنوي عف الجائزة باللمتيف العربية واالنجليزية و  تيب تعريفي ب رب  لمات 3 المطبوعات 
 3 العنػواف 

 دبي  - 342042 ب .ص
 04 32733000 ىاتؼ 
 04 32733777 فا س 

 3quran@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.quran.gov.ae الموا  اإلل تروني 

 دبي -جائزة دبي للجودة  -202
 ـ 31994 تاريخ اإلنشاء 

 
 

تػوفير إطػار وآليػة عمػؿ تيتػػدي مػف خبلليػا القطاعػات االاتالػادية المختلفػة لتطػوير أعماليػػا 3 أىػداؼ الجػائزة 
باسػػتمرار واالرتقػػاء بمسػػتويات أدائيػػا وتعزيػػز اػػدرتيا التنافسػػية محليػػًا وعالميػػًا و وتشػػجي  الشػػر ات والمنشػػفت 

 .خدمات رااية للجميور  إلنتاج منتجات عالية الجودة وتقديـ
جػػائزة دبػػي للجػػودة وتمػػنو للمنشػػفت فػػي مختلػػؼ القطاعػػات االاتالػػادية و برنػػامج دبػػي لتقػػدير 3 فئػػات الجػػائزة 

 .الجودة وتمنو للمنشفت ذات الحجـ الالمير أو المتوسط 
 
 

 3العنػواف 
 دبي - 313223 ب .ص

  04 32229922 ىاتؼ 
 04 32225577 فا س 

 aewww.dubaided.gov.3الموا  االل تروني 
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 عجماف  -جائزة راشد بف حميد للثقافة والعلوـ  -203

 ـ31983 تاريخ اإلنشاء 
 جمعية أـ المؤمنيف النسائية3 التبعية التنظيمية 

 
 3 أىداؼ الجائزة 

 .  ػ التنمية الثقافية لمجتم  اإلمارات العربية المتحدة ودوؿ مجلس التعاوف
 .والعلمية في المنطقة بالبحوث والدراسات  ػ إثراء الحياة الثقافية 

 .ػ إحياء روح التنافس بيف أبناء المنطقة والمقيميف فييا  
 .ػ تشجي  الطبلب والباحثيف الناىضيف على ممارسة البحث العلمي

 3 مجاالت الجائزة 
 .الشعرو والقالة القاليرة3 ػ البحث الثقافي العاـ ويشمؿ 
دراسات االجتماعية و الدراسات التربويةو الدراسػات األدبيػة و الدراسػات المتعلقػة ال3 ػ البحوث اإلنسانية وتشمؿ 

 .بدولة اإلمارات 
 3 الشروط العامة 

 .ػ أف ي وف المتسابؽ مف مواطني دوؿ مجلس التعاوف أو مف المقيميف فييا 
 .ػ أف يتقدـ الباحث في موضوع واحد فقط مف الموضوعات المطروحة 

 .يدًا وليس ضمف رسالة جامعية ػ أف ي وف البحث جد
 .ػ أف ي وف البحث موثقًا مف الناحية العلمية بالمراج  والمالادر 

 3 موضوعات الجائزة 
وحدة البحوث العلمية و وحدة البحوث اإلنسانية و مجاؿ الدراسات 3 مستول الباحثيف ويشمؿ 3 المستول األوؿ 

 .األدبية 
مجػػاؿ البحػػث الثقػػافي العػػاـ و مجػػاؿ 3 لثانويػػة والجامعيػػة ويشػػمؿ مسػػتول طػػبلب المرحلػػة ا3 المسػػتول الثػػاني 

 . القالة القاليرة و مجاؿ الشعر بنوعيو الفالحى والشعبي 
و البيئػة الخليجيػة وعوامػؿ حمايتيػا مػف  2001 – 1986األعمػاؿ الفػائزة بجػائزة راشػد بػف حميػد 3 المطبوعات 

ة الخلػيج و العمػؿ االجتمػاعي بػيف الماضػي والحاضػر و التلوث و الت نولوجيا المعاالرة ووسائؿ نقليا في منطقػ
المسػػػػجد ودوره فػػػػي اإلسػػػػبلـ و التر يبػػػػة االجتماعيػػػػة بػػػػيف شػػػػعوب مجلػػػػس التعػػػػاوف الخليجػػػػي و الالػػػػناعات 
البترو يماوية في دوؿ مجلس التعاوف و الم تبة المدرسية ودورىا في ثقافة الطالب و جنوح األحػداث فػي دولػة 

 .و و مجلة عجماف للدراسات والبحوثعبلجأسبابو وطرؽ 3 اإلمارات

 
 
 

 3العنػواف 
 عجماف  - 3170 ب .ص

 06  37447777 ىاتؼ 
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 06  37444546 فا س 
 3rshaward@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.rshaward.org.ae الموا  اإلل تروني 
 

 دبي  -جائزة راشد للدراسات اإلنسانية  -204
 ـ31995 تاريخ اإلنشاء 

 مر ز راشد لعبلج ورعاية األطفاؿ المعاايف3 التبعية التنظيمية 
 

 3 موضوعات الجائزة 
 .ػ تخطي الحاجز النفسي بيف المعاؽ والمجتم  

 .ودوره في تطوير خدمات المعاايف  ػ اإلعبلـ
 .ػ المعااوف مف منظور إسبلمي 

 .ػ دور اآلباء واألميات في الحد مف اإلعااة 

 3الشروط العامة 
 .ػ االستعانة باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة 

 .ػ التر يز على تجارب الدوؿ الخليجية في مجاؿ المعاايف
 .ػ أف ال ي وف البحث اد سبؽ نشره 

 .ػ أف ي وف المتسابؽ مف أبناء دوؿ مجلس التعاوف أو الدوؿ العربية

 .و عزيزي السائؽو لحظة مف فضلؾ ئزة  و دليؿ ميرجاف الطفؿ الثانيو دليؿ الجا( مجلة)راشد 3 المطبوعات 
 3 العنػواف 

 دبي  - 3456 ب .ص
 04 33400005 ىاتؼ 
 04 33402070 فا س 

 3rashidce@emrates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.rashid.ae الموا  اإلل تروني 
 دبي  -جائزة زايد الدولية للبيئة  -205

 ـ1999يناير 3 تاريخ اإلنشاء 
 مؤسسة زايد الدولية للبيئة 3 التبعية التنظيمية 

 
تقػدير وتشػجي  اإلنجػازات المتميػزة فػي مجػاؿ حمايػة البيئػة وتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة بمػا 3 أىداؼ الجػائزة  

نجازات رجؿ البيئة والنماء الاحب السمو الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نيياف رحمو اهلل  . يتوافؽ وفلسفة واز
 .نية و واضايا المناطؽ الجافةالمجاالت البيئية خاالة فيما يتعلؽ بالقضايا ال و 3 مجاالت الجائزة 
و يم ػف أف تمػنو الجػائزة إلسػيامات نفسو و أف ي وف العمؿ ةير منقػوؿ ال يحؽ ألحد ترشيو3 الشروط العامة 

 .متوااللة عبر سنيف العمر أو لعمؿ واحد متميزو ىيئة التح يـ الدولية المستقلة ىي التي تختار الفائزيف



 

 067 

ألؼ للفػائز الثالػث و  200ألؼ دوالر للفائز الثاني و و 300ئز األوؿ و ونالؼ مليوف دوالر للفا3 ش ؿ الجائزة 
 .وتمنو الجائزة األولى للقيادة المتميزة والسياسات الدولية و والثانية للبحث العلمي و والثالثة للمجتم  المدني

زيػة و سلسػلة  تػاب دليػؿ الترشػيو و مجلػة البيئػة والمجتمػ   شػيرية  وبػاللمتيف العربيػة واالنجلي3 المطبوعػات 
 .عالـ البيئة و رب  سنوية مح مة و السلسلة البيئية الميسرة للالمار 

 .تمنو الجائزة  ؿ سنتيف م  مؤتمر عالمي حوؿ اضية  ونية3 معلومات أخرل 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 328399 ب .ص

 04  33326666 ىاتؼ 
 04  33326777 فا س 

 3Zayedprz@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.zayedprize.org الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جائزة زايد لطااة المستقبؿ  -206
 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 

 مالدر لطااة المستقبؿ 3 التبعية التنظيمية 
 

زايد لطااة المستقبؿ رؤية الممفور لو بنذف اهلل تعالىو سمو الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نييافو األب تمثؿ جائزة 
و سػػتقوـ الجػػائزة . المؤسػس لدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػدةو الػػذي  ػػاف مػػف رواد االىتمػاـ بالبيئػػة و حمايتيػػا
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لو والػدور القيػادي فػي تطػوير حلػوؿ تػوفير بت ريـ اإلنجازات التي تتميز بمقومات االبت ارو والرؤية بعيػدة المػد
 .الطااة النظيفة و التنمية المستدامة

 3 الرؤية 
اسـ حا ـ أبوظبي ومؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدةو الممفور لو بنذف " جائزة زايد لطااة المستقبؿ"تحمؿ 

تواالػؿ اإلمػارة والدولػة اطػاؼ  اهلل الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نييافو وتستمد وجودىػا مػف رؤيتػو الح يمػة التػي
واد أعلف الفريؽ أوؿ سمو الشيخ محمػد بػف زايػد آؿ نييػافو ولػي عيػد .ثمارىا وةرس بذورىا ألجياؿ المستقبؿ

جػػائزة زايػػد لطااػػة "أبػػوظبي نائػػب القائػػد األعلػػى للقػػوات المسػػلحة فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةو عػػف 
و ترسػػػيخًا لمبػػػادئ االلتػػػزاـ بالتنميػػػة المسػػػتدامة 2008المسػػػتقبؿ  القمػػػة العالميػػػة لطااػػػة"خػػػبلؿ " المسػػػتقبؿ

  .رحمو اهلل/ والمسؤولية البيئية التي أرساىا الشيخ زايد
و تيػدؼ أبػوظبي وشػر اؤىا الػدوليوف إلػى تشػجي  الجيػؿ التػالي "جائزة زايد لطااة المستقبؿ"ومف خبلؿ ت سيس 

 .اد حلوؿ مستقبلية مبت رة اد تبدو اليـو ضربًا مف الخياؿمف المبت ريف العالمييف في مجاؿ الطااة على إيج
 3ش ؿ الجائزة 

مليػػوف دوالر باإلضػافة إلػػى اإلعتػراؼ العػػالمي الػذي تقدمػػو الجػائزة نظيػػر  1.5يحالػؿ الفػائز األوؿ علػػى مبلػ  
المراحػػؿ  مػػا سػػتحدد لجنػػة التح ػػيـ وفريػػؽ اإلدارة أسػػماء فػػائزيف آخػػريف ممػػف والػػلوا إلػػى . جيػػوده المبذولػػة

دوالر لتشػجيعيـ علػى تطػوير أف ػارىـ وتجسػيدىا علػى أرض  350.000النيائية ليتـ ت ػريـ  ػؿ منيمػا بمبلػ  
 .الواا 

 
 

 

 3 العنػواف 
 02  36536028  ىاتؼ 
 02  36536002  فا س 

 3aalnajar@@masdar.ae البريد اإل تروني 

 3www.zayedfutureenergyprize.com الموا  اإلل تروني 
 

 
 
 
 
 

 دبي -جائزة سلطاف بف علي العويس الثقافية  -207
 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 

 مؤسسة سلطاف بف علي العويس الثقافية 3 التبعية التنظيمية 
 .تقدير وتشجي  اإلنجازات المتميزة في مجاؿ الدراسات األدبية3 أىداؼ الجائزة 
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الشػعر و القالػة و الروايػة و المسػرح و الدراسػات  3تمنو الجوائز للمبدعيف العرب فػي حقػوؿ 3 مجاالت الجائزة 
 .األدبية والنقدية و الدراسات اإلنسانية والمستقبليةو واالنجاز الثقافي والعلمي 

و يحػدد المرشػو الجػنس األدبػي الػذي يػؽ االتحػادات والػروابط والجامعػاتيتـ الترشيو عػف طر 3 الشروط العامة 
األعمػاؿ المقدمػة للجػائزة و يجػوز لل اتػب أو األديػب أف يرشػو نفسػو يرشو نفسو لو و ارساؿ خمس نسخ مػف 

 .بنفسو 

يمنو  ؿ فائز ميدالية ذىبية علييا الورتو و وشاح و شعار الجائزة و شيادة و مائػة ألػؼ دوالر 3 ش ؿ الجائزة 
 .أمري ي 

 .يالدر  تاب خاص بالفائزيف عند  ؿ دورة مف الدورات 3 المطبوعات 
 .ألؼ دوالر  500مة الجوائز اي3 معلومات أخرل 

 3 العنػواف 
 دبي  - 314300 ب .ص

 04 32243111 ىاتؼ 
  04 32217839 فا س 

 3alowais@scf.org.net البريد اإلل تروني 
 3www.scf.org.ae الموا  اإلل تروني 

 الشاراة  -ة الشاراة لؤلداء الم تبي جائز  -208
 ـ  31998 تاريخ اإلنشاء 

 الشاراة  -دائرة اإلعبلـ والثقافة 3 التبعية التنظيمية 
 

نشػر الػوعي الم تبػي علػى مسػتول المتخالالػيف والجميػور العػاـ بطػرح موضػوع خػاص بالم تبػات 3 األىداؼ 
 .والقراءة  ؿ عاـ و م  التر يز على مجتم  دولة اإلمارات 

 3 شروط المسابقة 
 . ػ أف ال ت وف المادة المقدمة اد نشرت أو فازت في مسابقة سابقة أو ادمت لنيؿ درجة علمية

 .ػ تقدـ البحوث بش ؿ وراي إضافة إلى نسخة بالش ؿ اإلل تروني م  مستخلص باللمتيف العربية واإلنجليزية
 .النص وسردىا في آخر البحثػ االلتزاـ بضوابط األمانة العلمية في ذ ر المراج  داخؿ 

 .ػ يرفؽ بالبحث السيرة الذاتية للباحث وعنوانو والورة شخالية
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 327411 ب .ص

 06 35585566  ىاتؼ 
 06  35585611 فا س 

 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني 

 3www.sdci.ae الموا  اإلل تروني 
 الشاراة -جائزة الشاراة لئلالدار األوؿ  -209
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 ـ  31998 تاريخ اإلنشاء 
 دائرة الثقافة واألعبلـ -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 

 
الجائزة مخالالة لؤلعماؿ المعدة لئلالػدار األوؿ و والتػي لػـ يسػبؽ نشػرىاو وتيػدؼ إلػى دعػـ 3 أىداؼ الجائزة 

 . مف ال تاب وال اتبات في اإلمارات والوطف العربي الموىوبيف والموىوبات 
 .القالة القاليرة و الشعر الفاليو و المسرحية و أدب األطفاؿ و النقد  3 مجاالت الجائزة 

 3الشروط العامة 
 . ػ أف ي وف العمؿ المقدـ للمسابقة معدًا للنشر ألوؿ مرة في  تاب 

 . مشابية أو ادمت لنيؿ درجة جامعية ػ أاّل ت وف المادة المقدمة اد فازت في مسابقة 
 .مجاؿ المتقدـ للمسابقة فيوػ أف ي وف العمؿ األوؿ الذي ينشر لمؤلفيا في ال

 . ػ أف ي وف العمؿ باللمة العربية الفالحى 
 3 ش ؿ الجائزة 

 .مري ي و في  ؿ مجاؿ للفائز األوؿػ ايمة الجائزتيف  ثبلثة آالؼ دوالر أ
 . ػ ألؼ وخمسمائة دوالر أمري ي في  ؿ مجاؿ للفائز الثاني 

 .ػ خمسمائة دوالر أمري ي للفائزيف في  ؿ مجاؿ بالمر ز الثالث والراب  والخامس 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة - 35119 ب .ص

 06 35671116 ىاتؼ 
 06 35662126 فا س 

 3sdci@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني 

 3www.sdci.gov.ae الموا  اإلل تروني 
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 الشاراة  -جائزة الشاراة للتميز التربوي  -210
 ـ 31994 تاريخ اإلنشاء 

 منطقة اإلمارات الشمالية التعليمية3 التبعية التنظيمية 
 

لتميز لمايػات التطػوير والتحػديثو تييئػة المنػاخ التحفيػزي الػذي االىتماـ بالعلـ والمتعلميف وتحقيؽ ا3 األىداؼ 
يراى باألداء ويحسػف المخرجػات النيائيػة للعمػؿ التربػوي و إثػراء الميػداف التربػوي بػالبحوث والدراسػات التربويػة 

شػرؼ التي تخدـ العمليػة التربويػة و إثػارة التنػافس الشػريؼ بػيف األطػراؼ المشػار ة فػي العمليػة التربويػة لنيػؿ 
 . الت ريـ بما يدفعيا إلى العمؿ المتميز 

المدرسة المتميزة و الطالب المتميز و المعلـ المتميز و االختالاالي االجتماعي المتميػز و أمػيف 3 فئات الجائزة 
 .مالادر التعليـ المتميز و أميف المختبر المتميز و األسرة المتميزة و البحث التربوي المتميز و الموجو المتميز 

 
 3العنػواف 

 الشاراة  - 327411 ب .ص
 06 35585566 ىاتؼ 
 06 35585611 فا س 

  3www.sharjahaward.comالموا  اإلل تروني 
 
 

 اليونس و -جائزة الشاراة للثقافة العربية  -211
 ـ31998 تاريخ اإلنشاء 

 اليونس و -الدائرة الثقافية 3 التبعية التنظيمية 
 

 3نبػذة 
ناثػًا أو مؤسسػات أو جماعػات تسػيـ ب عماليػا الف ريػة  -الجائزة تمنو تقديرًا لجيود شخاليات ثقافيػة  رجػااًل واز

وذلػؾ  1998أو الفنية أو الترويجية في تنمية الثقافة العربية ونشرىا في العالـو وأطلقت ىػذه الجػائزة فػي عػاـ 
يونسػ و ويػتـ اختيػار الفػائزيف مػف ابػؿ المػدير العػاـ بمناسبة اختيار الشاراة عاالمة للثقافة العربية مف ابؿ ال

 .لليونس و بناءًا على ااتراحات تقدميا إليو ىيئة التح يـ
 3األىداؼ 
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تيدؼ الجائزة إلى م اف  جيود مواطف مف بلد عربي ومواطف مف أي بلد ةير عربي ي ونا اد أسػيما مػف خػبلؿ 
وتنميػة ونشػػر الثقافػة والتبػػادؿ الثقػػافي . ونشػػرىا فػي العػػالـ أعماليمػا الفنيػػة الف ريػة فػػي تنميػة الثقافػػة العربيػة

 . والتفاىـ والتنوع الثقافي
 3ش ؿ الجائزة 

 30. 000مناالػفة بػيف فػائزيف مػف بلػد عربػي ( اإلمػارات ) دوالر تمنو سنويًا مف ح ومة الشػاراة  60. 000
 .دوالر 30. 000دوالر وفائز مف بلد ةير عربي 

 
 

 3 العنػواف 
 الشاراة - 351119 ب . ص 

 06 35671116 ىاتؼ 
 06 35662126 فا س 

 3awards@sdci.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.sdci.gov.ae/award.html الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاراة  -جائزة الشاراة للعمؿ التطوعي  -212
 ـ 32001 تاريخ اإلنشاء 

 جمعية متطوعي اإلمارات 3 التبعية التنظيمية 
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توجيو االىتماـ إلى الشخاليات التػي أسػيمت بالعمػؿ التطػوعي و العمػؿ علػى ت ػويف ايػادات 3  أىداؼ الجائزة 
والتشػجي  و إثػارة االىتمػاـ السػتقطاب األجيػاؿ الشػابة إلػى مستقبلية للعمؿ التطوعي مف خبلؿ الت ريـ والرعاية 

العمػػؿ التطػػوعي والحيػػاة التطوعيػػة والعطػػاء النفعػػي العػػاـ و الحػػث علػػى السػػلوؾ القػػويـ وم ػػاـر األخػػبلؽ وىجػػر 
العػػػادات واألخػػػبلؽ المذمومػػػة واجتنابيػػػا و الحػػػث علػػػى بنػػػاء الشخالػػػية اإلسػػػبلمية المتوازنػػػة وبنػػػاء المجتمػػػ  

 .متضامف اإلسبلمي ال

مجاؿ التعليـ  و المجاؿ الالحي و المجاؿ االجتماعي و المجاؿ االاتالادي و المجاؿ البيئي و 3 مجاالت الجائزة 
 . مجاؿ الشريعة والديف و رواد العمؿ التطوعي و مجاؿ الفف واألدب و مجاؿ دعـ برامج الطفولة والشباب 

 
 

 3العنػواف 
 الشاراة - 35532 ب .ص

 06 35565444 ىاتؼ 
 06 35565445 فا س 

 3shawaedu@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.shwoluntaey.org.ae الموا  اإلل تروني 
 الشاراة  -جائزة الشاراة للف ر الشرطي -213

 ـ1995 3تاريخ اإلنشاء 
 اإلدارة العامة للشرطة -ح ومة الشاراة 3 التبعية التنظيمية 
 3 الشروط العامة 

ػػػ تمػػنو الجػػائزة ألالػػدااء الشػػرطة أو ضػػباطيا أو المف ػػريف ممػػف أسػػيموا بفعاليػػة فػػي إثػػراء الف ػػر الشػػرطي أو 
نمػاء مختلػؼ مناشػطو ادموا أعمااًل جليلة في مجاالت تنمية العمؿ الشرطي األمنػي العربػي مػف حيػث تطػوير واز 

 .ومجاالت اىتمامو وترسيخ تعاونو 
 3 األىداؼ 

 .ػ ت ريـ مف ادـ عمبًل جليبًل أو بذؿ جيدًا متميزًا لخدمة الشرطة العربية في اإلطار الوظيفي
 .ػ تحفيز دافعية العطاء واإلبداع لدل اادة وضباط ومف ري الشرطة العرب في األطر الوطنية والقومية

نماء حر تو وتفاعبلتػو  ػ تشجي  البحث والت ليؼ واالبت ار إلثراء الف ر والعمؿ الشرطي األمني العربي وتنشيط واز
 .وطنيًا واومياً 

 .ػ ترسيخ وتطوير التعاوف الشرطي واألمني العربي
 .ديسمبر مف  ؿ عاـ 18ػ تمنو الجائزة سنويًا في يـو الشرطة العربية في 

 3العنػواف 
 الشاراة - 3416 ب .ص

 06 35633333  ىاتؼ
   06 35623322 فا س 
 جائزة الشيخ زايد لل تاب -214
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 ـ32006 تاريخ اإلنشاء
 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التبعية التنظيمية 

 
 3 نبػذة 

تقديرًا لم انة الراحؿ ال بير الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نييافو رحمو اهللو ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبنػاء 
وىي جػائزة مسػتقلة ومحايػدة .“جائزة الشيخ زايد لل تاب”ة واإلنسافو تقرر إنشاء جائزة علمية تحمؿ اسـ الدول

تمنو  ؿ سنة للمبدعيف مف المف ريف والناشريف والشػباب عػف مسػاىماتيـ فػي مجػاالت التػ ليؼ والترجمػة فػي 
 . العلوـ اإلنسانية

 3فروع الجائزة 
 فرع التنمية وبناء الدولة .1
 الطفؿفرع أدب  .1

 فرع المؤلؼ الشاب .3

 فرع الترجمة .4

 فرع اآلداب .5

 فرع الفنوف .6

 فرع أفضؿ تقنية في المجاؿ الثقافي .7
 فرع للنشر والتوزي  .8

 فرع شخالية العاـ الثقافية .9

 
 

 3                  ش ؿ الجائزة 
إمػاراتي وتمػنو ألؼ درىـ إمػاراتي ماعػدا جػائزة شخالػية العػاـ الثقافيػة مليػوف درىػـ  757ايمة جائزة  ؿ فرع 

 .يدالية ذىبيةشيادة تقدير ل ؿ فائز وم
 
 
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي - 32380 ب .ص

 02 34449366  ىاتؼ 
 02 34446037  فا س 

 3info@zayedaward.com البريد اإلل تروني 

 3www.zayadaward.com الموا  اإلل تروني
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 دبي  -جائزة الالحافة العربية  -215
 ـ31999 تاريخ اإلنشاء 

 نادي دبي للالحافة 3 التبعية التنظيمية 
 

وت ػريـ تقػدير الالػحافة العربيػة مػف خػبلؿ تشػجي  الالػحافييف العػرب علػى اإلبػداع والتميػز و 3 أىداؼ الجػائزة 
 .الالحفييف ورجاؿ اإلعبلـ على دورىـ في خدمة اضايا ببلدىـ

و وجػػائزة الالػػحافة العربيػػة المرئيػػة فئػػات 10بيػػة الم توبػػة وتنقسػػـ إلػػى جػػائزة الالػػحافة العر 3 مجػػاالت الجػػائزة 
 .مجاالت تتعلؽ بالالحافة التلفزيونية  6وتنقسـ إلى 

وعػة الػحافية عربيػة يوميػة أو أسػبوعية أو دوريػة و  ؿ الحافي عربي ممارس يعمؿ في مطب3 شروط الجائزة 
و ػػذلؾ الالػػحافييف العػػرب العػػامليف فػػي مؤسسػػات إعبلميػػة ةيػػر عربيػػة شػػريطة أف ي ونػػوا أعضػػاء فػػي إحػػدل 

 .النقابات أو الجمعيات الالحافية العربية والنقابات وجمعيات الالحفييف لترشيو أعماليـ لنيؿ الجائزة

 .ىـ در  15.000شيادة تقدير ومبل   
 3 العنػواف 

 دبي  -  33933 ب .ص
  04 32226222 ىاتؼ 
  04 32226888 فا س 

 3www.dpc.org.ae الموا  اإلل تروني 
 

 أبوظبي -العربية  ةجائزة الالور  -216
 ـ32010 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التبعية التنظيمية 
 

 3نبػذة 
 .أطلقت جائزة الالور العربية في الدورة السادسة لمسابقة اإلمارات للتالوير الفوتمرافي

خمػس ميػداليات ذىبيػة تمػنو ألفضػؿ خمػس مجموعػة أعمػاؿ مػف الػدوؿ العربيػة المشػار ة فػي 3 فئات الجػائزة 
ت جماعيػة مػف جمعيػات الدورة السادسةو إضافة للميداليات الذىبية والجوائز التي تمنو ألفضػؿ خمػس مشػار ا

وأندية التالوير العالمية تشجيعًا لدور ىذه المنتديات والتجمعات الفنيةو وتقػديرًا لػدورىا فػي نشػر ثقافػة لالػورة 
 .الفوتوةرافية 
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ألػؼ درىػـ و وتطبػ  األعمػاؿ المشػار ة فػي  تػاب المسػابقة الفػاخرو  500.000تبل  جوائز المسابقة أ ثػر مػف 
 .وف في المسابقة مجاناً والذي يحالؿ عليو المشتر 

 
 3العنػواف 

 أبوظبي - 32380 ب . ص
 02 36215300 ىاتؼ 
 02 34418418 فا س 

 3ifo@adach.ae البريد اإلل تروني 
 3www.adach.ae الموا  اإلل تروني 

 دبي  -جائزة عوشة بنت حسيف إلبداع المعاايف  -217
 ـ31994 تاريخ اإلنشاء 

 رواؽ عوشة بنت حسيف الثقافي3 التبعية التنظيمية 
 
 
 

 .تحفيز المعاايف وتشجيعيـ على العمؿ اإلبداعي الخبلؽ 3 أىداؼ الجائزة 
مجػاؿ ال تابػة و اإلبػداع فػي  اإلبداع فػي مجػاالت الموسػيقى والفنػوف والرياضػة و اإلبػداع فػي3 مجاالت الجائزة 

 .لالناعات التقليدية والعمؿ المينيا

 درىـ  10.000شيادة تقدير ومبل  3 الجوائز 
 
 
 
 

 3 العنػواف 
 دبي  - 3110320 ب .ص

  04 32632403 ىاتؼ 
  04 32663901 فا س 

 
 
 
 

 دبي  -جائزة عوشة بنت حسيف لؤلـ المثالية  -218
 ـ31994 تاريخ اإلنشاء 

 رواؽ عوشة بنت حسيف الثقافي3 التنظيمية التبعية 
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 3 األىداؼ 
أو مػػف ت ػػوف اػػد اامػػت م انيػػا سػػواء فػػي ذلػػؾ مػػف المواطنػػات أو ( البيولوجيػػة)ػػػ ت ػػريـ األـ بجميػػ  أشػػ اليا 

 .المقيمات 
 3 الشروط العامة 

 .ػ يفضؿ أف ت وف األـ المرشحة ممف يجدف القراءة وال تابة 
 .زة في تربية أوالدىا ػ أف ت وف ليا االة  فاح ممي

 .ػ أف ت وف اد ادمت للمجتم  نموذجًا طيبًا لبلبف والبنت
 .ػ أف تقدـ األـ أو مف ينوب عنيا نبذة عف سيرة حياتيا

 .عشرة آالؼ درىـ ( درىـ  10.000)شيادة تقدير وجائزة مالية 3 الجوائز 
 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 311032 ب .ص

  04 32632403 ىاتؼ 
  04 32663901 فا س 

 
 دبي  -جائزة العويس للدراسات واالبت ار العلمي  -219

 ـ31988 تاريخ اإلنشاء 
 ندوة الثقافة والعلوـ 3 التبعية المنظمة 

 
 

و خلػػؽ روح التنػػافس فػػي مجػػاالت البحػػث والدراسػػة فػػي اضػػايا المجتمػػ تحفيػػز أبنػػاء اإلمػػارات علػػى 3 األىػػداؼ 
 .المقيميف لدراسة مجتم  اإلمارات اإلبداع الفني واالبت ار العلميو دعوة 

و أفضػؿ ابت ػار ( رسػـ و خػط و تالػوير)ي أفضؿ بحػث عػف دولػة اإلمػارات و  أفضػؿ عمػؿ فنػ3 مجاالت الجائزة 
 .علمي و مسابقة الشباب في البحوث والعمؿ الفني و أفضؿ  تاب عف دولة اإلمارات و شخالية العاـ الثقافية

 ئز نقديةشيادات ت ريميةو وجوا3 ش ؿ الجائزة 
 
 

 3 العنػواف 
 دبي  - 316133 ب .ص

 04 32692813 ىاتؼ 
 04 32664539 فا س 
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 3alnadwa@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.alnadwa.emirates.net.ae الموا  اإلل تروني 

 
 الشاراة -جائزة ةانـ ةباش للقالة القاليرة  -220

 ـ 31990 تاريخ اإلنشاء 
 النادي األىلي بدبي و بالتعاوف م  إتحاد  تاب وأدباء اإلمارات3 التبعية التنظيمية 

 
 

يقتالر االشػتراؾ علػى أبنػاء دولػة اإلمػارات والمقيمػيف فييػا و أف ت ػوف القالػة ةيػر منشػورة 3 الشروط العامة 
سابقًا وال يجوز للمشترؾ المشار ة ب  ثر مف االة واحدة في المسابقةو ال يحؽ للفائز بالجائزة األولى في دورة 

 .سابقة المشار ة إال بعد دورتيف مف المسابقة و إرساؿ القالة مطبوعة باآللة ال اتبة 
درىػػـ و باإلضػػافة لسػػبعة  2500درىػػـ و الثالثػػة  3500درىػػـ و الثانيػػة  5000الجػػائزة األولػػى 3 ايمػػة الجػػائزة 

 .درىـ  500جوائز تقديرية ايمة  ؿ منيا 
 
 

 3العنػواف 
 الشاراة  - 34321 ب .ص

   06 35565588 ىاتؼ 
 06 35565599 فا س 

 3info@emirateswriters.com البريد اإلل تروني 

 3www.emirateswriters.com الموا  اإلل تروني 
 دبي -جائزة لطيفة بنت محمد بف راشد آؿ م تـو إلبداعات الطفولة  -221

 ـ1998يوليو 3 تاريخ اإلنشاء 
 جمعية النيضة النسائية بدبي3 التبعية التنظيمية 

 
 
 

و واألطفاؿ مف ذوي االحتياجات الخاالة و وأفضػؿ مؤسسػة أو  تقدـ الجائزة لؤلطفاؿ األسوياء3 الشروط العامة 
 .ىيئة أو مر ز يقـو برعاية الطفولة في دولة اإلمارات 

 .حفظ القرآف ال ريـ و الدراسات والبحوث و اإلبداع الفني و اإلبداع العلمي 3 مجاالت الجائزة 
 
 

 3العنػواف 
 دبي  - 31704 ب .ص
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  04 32662737 ىاتؼ 
  04 32621271 فا س 

 3womenexb@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.women_associakion.org.aeالموا  اإلل تروني 
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 أبوظبي  -جائزة مبارؾ آؿ نيياف للتاريخ الطبيعي  -222
 ـ31994 اإلنشاء  تاريخ

 مجموعة التاريخ الطبيعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 3 التبعية التنظيمية 
 
 

تقػػدـ الجػػائزة لؤلشػػخاص أو الييئػػات الػػذيف يقػػدموف أبحػػاث جيػػدة أو أعمػػااًل جليلػػة لخدمػػة 3 الشػػروط العامػػة 
 .بيئتيا بش ؿ عاـالتاريخ الطبيعي لدولة اإلمارات والحفاظ على الحياة البرية فييا وعلى 

 
 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي – 32380 ب .ص

 02 36320126 ىاتؼ 
 3hudhud10@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 

 3www.ehg.org الموا  اإلل تروني 

 
 
 
 
 

 أبوظبي -جائزة محمد بف خالد آؿ نيياف لؤلجياؿ  -223
 ـ31998 تاريخ اإلنشاء 

 محمد بف خالد آؿ نيياف الديني الثقافيمر ز الشيخ 3 التبعية التنظيمية 
 
 
 

الحث على العلـ والبحث والمعرفة لدل  ؿ األجياؿ حيث تشمؿ مسابقات لطبلب وطالبػات  ػؿ مرحلػة 3 األىداؼ 
دراسية بدءًا مف رياض األطفاؿ وانتياء بالمرحلة الجامعية و السعي لتحقيؽ التواالؿ والتعػاوف مػ  المؤسسػات 

ارات الدولة و تشجي  الطلبة والطالبات في المرحلة الجامعية على القياـ بنجراء البحوث التعليمية في مختلؼ إم
 . العلمية الجادة الرالينة التي تخدـ اضايا وىموـ المجتم  الحاضرة والمستقبلية 

تقػػدـ الجػػائزة للطػػبلب والطالبػػات فػػي  ػػؿ مراحػػؿ الدراسػػة مػػف ريػػاض األطفػػاؿ وحتػػى المرحلػػة 3 الشػػروط العامػػة 
 .امعية الج
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 3العنػواف 
 العيف - 318999 ب .ص

 03 37810226 ىاتؼ 
  03 37820404 فا س 

 
 

 دبي -جائزة محمد بف راشد آؿ م توـ لئلدارة العربية  -224
 ـ 32001 تاريخ اإلنشاء 

 برنامج دبي لؤلداء الح ومي المتميز بالتعاوف م  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 3 التبعية التنظيمية 
دعـ وتشجي  المؤسسات العربية في القطاعيف الح ومي والخاص على تطوير أدائيا وتحسيف 3 أىداؼ الجائزة 

معايير تساىـ في نشػر وتطبيػؽ مفػاىيـ التميػز  خدماتيا واالرتقاء بممارساتيا اإلدارية والمينية و إعداد وتقديـ
واإلدارة الحديثػػة واإلبػػداع والجػػودة وتعمػػيـ أفضػػؿ الممارسػػات فػػي اإلدارة العربيػػة و التعريػػؼ ب فضػػؿ الممارسػػات 
اإلداريػػة والمينيػػة علػػى مسػػتول العػػالـ العربػػي و تشػػجي  روح المنافسػػة والتعػػاوف بػػيف المؤسسػػات الح وميػػة 

 .مؤسسات القطاع الخاص العربية بينيا وبيف 
المؤسسات العربية ةير الح ومية المتميزة و المؤسسػة الح وميػة العربيػة المتميػزة و الشخالػية 3 فئات الجائزة 

 . اإلدارية العربية المتميزة و المرأة اإلدارية المتميزة و الموظؼ العربي المتميز 
 .شيادة تقدير ألؼ دوالر أمري ي و باإلضافة ل 25إلى  315 ايمة الجائزة 

 3العنػواف 
 دبي  -  373311 ب .ص

  04 33304414 ىاتؼ 
 04 33303094 فا س 

 3management.award@theexecutiveoffice.comالبريداإلل تروني
 3www.arabmanagementaward.com الموا  االل تروني 

 أبوظبي  -جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للالحة  -225
 ـ31992 تاريخ اإلنشاء 

 وزارة الالحة بدولة اإلمارات 3 التبعية التنظيمية 
 
 
 

 .دعـ وتشجي  القائميف على تطوير الخدمات الالحية والتنمية الالحية 3 أىداؼ الجائزة 

الالػحية وتطويرىػا و االست شػافات العلميػة واألبحػاث  تحقيؽ انجػازات بػارزة فػي حقػؿ الرعايػة3 مجاالت الجائزة 
 .المتطورة في مجاؿ الالحة 

 .دوالر سنويًا  340.000 ايمة الجائزة 
 



 

 082 

 
 

 3العنػواف 
 أبوظبي -  3848 ب .ص

 02 36330000 ىاتؼ 
  02 36215422 فا س 

 
 
 
 

 دبي  -جائزتا األـ واألسرة العربيتيف المثاليتيف  -226
 ـ 32000 تاريخ اإلنشاء 

 إدارة ميرجاف دبي للتسوؽ3 التبعية التنظيمية 
 
 

ت ػػريس المعػػاني اإلنسػػانية واالجتماعيػػة التػػي يحمليػػا الميرجػػاف و ترسػػيخ القػػيـ اإلنسػػانية 3 أىػػداؼ الجػػائزة 
 .واألسرية النبيلة و إبراز الدور الفاعؿ لؤلميات العربيات في بناء األسرة 

 .األـ العربية المثالية و األسرة العربية المثالية 3  مجاالت الجائزة 

 . عامًا  45أف ال يقؿ عمر األـ المرشحة للجائزتيف عف 3 الشروط العامة 
 .ألؼ دوالر أمري ي و تقسـ على الفائزيف بالتساوي  20ايمة الجائزتيف 3 ش ؿ الجائزة 

 
 
 

 3 العنػواف 
 دبي -  325425 ب .ص

 360054555 ىاتؼ 
 04 32220024 فا س 

 3info@mydsf.gov.ae البريد اإلل تروني 
 3www.mydsf.ae الموا  اإلل تروني 

 أبوظبي  -ع بف زايد لثقافة الطفؿ العربيجوائز مسابقات أنجاؿ الشيخ ىزا -227
 ـ 31996  تاريخ اإلنشاء 

م تب سمو الشيخة موزة بنت محمػد بػف بطػي آؿ حامػد حػـر سػمو الشػيخ ىػزاع بػف زايػد آؿ 3 المنظمة  الجية
 .نيياف 

 3 أىداؼ الجائزة 
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ػ ت ريس القيـ النبيلة في ف ر الطفؿ العربي وتنويره وتثقيفو واألخذ بيده مف أجؿ أف يوا ب العالر وي وف رجػؿ 
 .المستقبؿ الناجو 
 المسرح و الشعر و السيرة القالالية و الترجمة القالة و 3 مجاالت الجائزة 
 3 الشروط العامة 

 .ػ أف ي وف الجنس األدبي مف أدب ال بار للالمار 
 .ػ أف يلتـز العمؿ األدبي بالمبادئ اإلسبلمية والقيـ السامية والثقافة الواعية

 .ػ أف يراعي ال اتب شروط أدب الطفولة
 .الفني المبلئـ للطفؿػ أف يتوافر في العمؿ األدبي المستول 

 3 ايمة الجائزة 
 .عشرة آالؼ درىـ  ( درىـ  10ر000) الجائزة األولى 
 .ثمانية آالؼ درىـ ( درىـ  8ر000) الجائزة الثانية 
 .خمسة آالؼ درىـ (  درىـ  5ر000) الجائزة الثالثة 

ر السعادة و الشجاعة الحقيقيػة  السماء التي أمطرت ذىبًا و الفارس األسود و الرباف والسيؼ و س3 المطبوعات 
و  نوز ةرناطة و الوت القالبة الحزيف و الجدة عوشة و الندوؽ أبي و الباىية و اليروب إلػى جزيػرة القرنفػؿ 
و عيد النالر رحلة انص و المارد و عاشؽ البحر و عيف الحياة و المواالػوف السػبعة و أةلػى األشػياء و المػرأة 

ل باش و الديقتي شجرة اللوز و البلبؿ الحيراف و الطيور الزرااء و التػراب التي انتالرت على تيمورلنؾو اروف ا
الػذي أالػػبو ذىبػًا و المػػدف الزراػاء و وسػػيـ يالػعد إلػػى الفضػاء و األاحوانػػة البيضػاء و ابػػف طفيػؿ األندلسػػي و 

مػة و حينما تالالحت م  جدي  و الضفدع الالمير والقمػر و ح ايػة مػ  األسػد  و الحديقػة و أمنيػات خالػد و نج
3 شػعر و وطنػي المػالي مػا أحػبلؾ 3 شػعر و االػائد لؤلطفػاؿ3 و ببلدنػا ( شعر)و االت مدل ( مسرحية)عالفور 

سػػيرة و 3 سػػيرة االالػػية  و أبوالضػػعفاء عبػػدالرحمف ال ػػوا بي3 شػػعر و اإلمػػاـ الشػػافعي3 شػػعر و فتيػػة الشػػمس 
االػة و درة 3 الة و الانعة األحػبلـ ا3 االة و المرأة الذ ية 3 سيرة االالية و ح اية الالقر شاىيف 3 الجاحظ 

سػيرة 3 و الخليؿ بف أحمػد الفراىيػدي سيرة االالية3 و الشريؼ اإلدريسي االة 3 االة و مدينة مف ثلج3 المياه
مسػرحية 3 مسػرحية و الحقػؿ المنيػ 3 الوردة  مسرحية و لوف3 سيرة االاليةو األخوة3 و ال ندي فيلسوؼ العرب

 .االائد شعرية3 و رسائؿ مف القلب
 3نػواف الع
 أبوظبي - 345443 ب .ص

 02  36444844 ىاتؼ 
  02  34444416 فا س 

 3Archiprz@emirates.net.ae البريد اإلل تروني 
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 أبوظبي للثقافة والتراث ىيئة3 التبعية التنظيمية 
 3نبػذة 
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جػػاء إطػػبلؽ مسػػابقة اإلمػػارات للتالػػوير الفوتػػوةرافي بيػػدؼ اإلرتقػػاء بفػػف التالػػوير وتفعيػػؿ وتنشػػيط الحر ػػة 
الفوتوةرافيػػة فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةو وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تشػػيجي  المالػػوريف ودعميػػـو واالىتمػػاـ 

رفيفو عبػػر تنظػػيـ ورشػػعمؿ متخالالػػة وجلسػػات نقػػاش ونػػدواتو بالمواىػػب الشػػابة وتػػوفير فػػرص أفضػػؿ للمحتػػ
 .وتنظيـ معارض شخالية وجماعية داخؿ الدولة وخارجيا

 3 أاساـ المسابقة 
 األسود واألبيض بعيوف خبلاة- 
 حياة البوادي- 

 اإلنساف والعمؿ- 

 الرياضة- 

 الطبيعة الالامتة - 

 الورة المستقبؿ بعيوف المستقبؿ- 
 3 العنػواف 

 أبوظبي - 32380 ب . ص
 02 36576378 ىاتؼ 

 3info@ephotoc.net.ae البريد اإلل تروني 
 3www.ephotoc.net.ae الموا  اإلل تروني

 مسابقة أمير الشعراء -229
 32007 تاريخ اإلنشاء 

 أبوظبي -ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث 3 بعية التنظيمية تال
 

 3نبذة 
يمانػًا منيػا أف الثقافػة  تمشيًا م  اإلستراتيجية الثقافيػة الطموحػة التػي تتبناىػا ىيئػة أبػوظبي للثقافػة والتػراثو واز

ـٌ  متعلػػؽ بالػػذا رة ( فالػػيو)طػػائر ذو جنػػاحيفو أحػػدىما شػػعبي متالػػؿ بػػالمجتم  وحياتػػو اليوميػػة واآلخػػر عػػاِل
" شػػاعر المليػػوف"لجمػػاىيري ال بيػػر الػػذي لقيػػو مشػػروع الجمعيػػة لؤلمػػةو وبتاريخيػػا المشػػترؾو ونظػػرًا للنجػػاح ا

وللدور المتميز الذي لعبو في تفعيؿ وتنقية ساحة الشعر النبطػي فػي مختلػؼ مواطنػو فػي الػوطف العربػيو فػنف 
و تحديػدًا تحػت مسػمى (الشػعر الحػر)إطبلؽ مشروع شعري جديد خاص بالقاليدة الفالػحى العموديػة والتفعيلػة 

أمػرًا ضػروريًا وميمػًا حتػى تسػتطي  الثقافػة التحليػؽ فػي اآلفػاؽ الرحبػة لئلبػداع خالوالػًا يعتبر " أمير الشعراء"
بػالنظر إلػػى أنػػو سػػي وف أوؿ مشػروع إبػػداعي عربػػي يعيػػد للشػػعر م انتػو التاريخيػػة والحضػػارية ويربطػػو بنػػبض 

 . المجتم 
لعرب المعاالريف تتػويج أميػر إف مشروعًا إبداعيًا  يذا بما يتسـ بو مف تنافس إبداعي خبلؽ سيتيو للشعراء ا

 . االمة للثقافة عامة وللشعر خاالةمدينة أبوظبي ع -وبالت امؿ م  شاعر المليوف  - ما سيجعؿ . للشعراء
 3 أىداؼ المشروع

 .رويج لو في األوساط العربيةالنيوض بشعر العربية الفالحى واالرتقاء بو وبشعرائوو والت- 
برازه رسالة محبة في الثقافة العربية واإل  إحياء الدور اإليجابي للشعر العربي-   نسانية واز
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 . الت  يد على دور مدينة أبوظبي في تعزيز التفاعؿ والتواالؿ بيف شعراء العربية الفالحى في  ؿ م اف- 
عمػػؿ ااعػػدة بيانػػات واسػػعة لشػػعر الفالػػحى وشػػعرائو ونّقػػاده والعػػامليف فػػي مجالػػو ونتاجػػاتيـ فػػي جميػػ   - 

 . ي الوطف العربيالت والوسائط فالمجا

 3 شروط المشار ة
 .  توبة باللمة العربية الفالحىت وف المشار ة مقالورة على القالائد الم - 1
ت ػػوف المشػػار ة مقالػػورة علػػى شػػعر الفالػػحى العمػػودي التقليػػدي والشػػعر الحػػر أوالتفعيلػػة وال تقبػػؿ - 1

 . االيدة النثر
 . سف الخامسة واألربعيف فقطلى المشار ة مفتوحة للشعراء مف سف الثامنة عشرة إ  -3
 .مر ز التنفيذ الفني للبرنامجسوؼ ت وف اإلمارات وأبوظبي  - 4
 .تالفيات أماـ لجنة تح يـ مختارةسيشارؾ الشعراء في مراحؿ متتابعة مف المنافسات المتنوعة وال- 5
 . ستبث ىذه المنافسات تلفزيونياً   -6
بيتػًا أو ( 15-17)االػيدة عموديػة واحػدة فػي حػدود  تبدأ المشار ة ب ف يرسؿ الشػاعر مػف أشػعاره - 7

( 15)ال تزيد عف مقطعيف  ػؿ واحػد منيمػا فػي حػدود ( الشعر الحر)االيدة واحدة مف شعر التفعيلة 
 .سطراً 

نجازاتػو الشػعرية وعناوينػو   -8 يرسؿ الشاعر م  االيدتو سيرة ذاتية أدبية مختالرة تبيف تػاريخ مػيبلده واز
 . وىواتفو والورة شخالية حديثة لو

- 3 ت وف جوائزىـ على النحو التاليسيفوز في نياية البرنامج خمسة شعراءو وس - 9
وشػػاح بشػػعار + يداليػػة ذىبيػػة م+ مليػػوف درىػػـ إمػػاراتي ( + أميػػر الشػػعراء)لقػػب 3 المر ػػز األوؿ -

 . شيادة فوزو إضافة إلى طب  ديواف لو مسموع ومقروء+ الميرجاف 
ميداليػة فضػية + وشػاح بشػعار الميرجػاف + خمسمائة ألؼ درىـ إمػاراتي ( 3577 )المر ز الثاني -
 . طب  ديواف لو مقروء ومسموع+ شيادة فوز + 
ميداليػة برونزيػة + وشاح بشػعار الميرجػاف + اراتي ثبلثمائة ألؼ درىـ إم( 3377 )المر ز الثالث -
 .طب  ديواف لو مقروء ومسموع+ شيادة فوز + 
+ ميداليػة برونزيػة + وشػاح بشػعار الميرجػاف + مائتا ألؼ درىػـ إمػاراتي ( 3177 )المر ز الراب  -

 .طب  ديواف لو مقروء ومسموع+ شيادة فوز 
+ ميدالية برونزية + وشاح بشعار الميرجاف + إماراتي مائة ألؼ درىـ ( 3177 )المر ز الخامس -

 .طب  ديواف لو مقروء ومسموع+ شيادة فوز 
 
 

 3 العنػواف 
 أبوظبي  – 33187 ب .ص

 71   36115181 ىاتؼ 
 02  36111463  فا س 

 3apply@princeofpoets.com البريد اإلل تروني 
 3www.princeofpoets.com الموا  اإلل تروني 
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 مسابقة شاعر المليوف  -230
 ـ32008 تاريخ اإلنشاء 

 ىيئة أبوظبي للثقافة والتراث3 التبعية التنظيمية 
 

شاعر المليوف ميرجانًا شعريًا ييدؼ إلى دعـ تراث الشعر النبطي للمنطقة العربية وزيادة شعبيتو وتقديره لدل 
ويعد ىذا المشروع مف أىػـ المشػاري  . المبلييف مف الناسو وذلؾ مف خبلؿ شاشات التلفزيوف وشب ة اإلنترنت

حيث يسجؿ نسبة متابعة عالية في  ػؿ حلقػة مػف الثقافية اإلعبلمية وأ ثرىا نجاحًا في منطقة الشرؽ األوسطو 
 . حلقاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوعية

وتعتبػػر ىػػذه المبػػادرة التػػي أطلقتيػػا ىيئػػة أبػػوظبي للثقافػػة والتػػراث وسػػيلة للػػربط بػػيف الحداثػػة والتقاليػػد العريقػػة 
 . تماشيًا م  رؤية الممفور لو الشيخ زايد بف سلطاف آؿ نييافو رحمو اهلل

قة تلفزيونية متميزة متخالالة في الشػعر النبطػي تػتـ إذاعتيػا مػف خػبلؿ شاشػة ويتضمف شاعر المليوف مساب
 مػا يوجػد . ويػتـ نشػر مجلػة شػيرية خاالػة بالمسػابقة تُػّوزع فػي جميػ  دوؿ الخلػيج العربػي. تلفزيوف أبوظبي

شػ ؿ لفزيػوني بللمسابقة موا  ال تروني رسمي على شب ة اإلنترنت يقـو بعػرض األحػداث الم ّملػة للبرنػامج الت
 . مباشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ة

وتت لؼ لجنة الح اـ فػي المسػابقة مػف رواد النقػد فػي الػوطف العربػي ممػف ليػـ بػاع طويػؿ فػي األدب الشػعبيو 
 . حيث تلعب الرؤية النقدية التي يتمت  بيا الح اـ دورًا ايمًا في زيادة الوعي الشعري لدل الجميور

 3www.almillion.net الموا  اإلل تروني 
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 1 بوظبي للثقافة والتراثا -

 119 أبوظبي -اتحاد  تاب وادباء االمارات  -

 124 الشاراة - أبوظبي –اتحاد  تاب وادباء االمارات للنشر  -

 3 ادارة حفظ التراث -

 143 ادارة التراث المعنوي -

 125 دار ال تب الوطنية –ادارة النشر  -

 41 ا اديمية أبوظبي للشعر العربي -

 84 الشاراة -ا اديمية العلـو الشرطية  -

 83 دبي -ا اديمية شرطة دبي  -

 98 أبوظبي -ـ النار ا -

 126 برنامج أ تب -

 127 برنامج ترجـ -

 97 البيئة التاريخية -

 146 الشاراة –بيت االلعاب الشعبية  -

 145 الشاراة –بيت الشعر  -

 166 بيت العود -

 147 الشاراة –بيت الموروث الشعبي  -

 3 ثقافية الشاراة -

 191 دبي –جائزة االمارات لسيدات األعماؿ  -

 193 جائزة االمارات لبلداء الح ومي المتميز -

 208 الشاراة -جائزة الشاراة لبلداء الم تبي  -

 209 الشاراة -جائزة الشاراة لئلالدار األوؿ  -

 210 الشاراة -جائزة الشاراة للتميز التربوي  -

 211 اليونس و -جائزة الشاراة للثقافة العربية  -

 212 الشاراة -جائزة الشاراة للعمؿ التطوعي  -

 213 الشاراة -جائزة الشاراة للف ر الشرطي  -

 214 جائزة الشيخ زايد لل تاب -

 215 دبي -جائزة الالحافة العربية  -

 216 أبوظبي -جائزة الالورة العربية  -

 219 دبي -العويس للدراسات واالبت ار العلمية جائزة  -

 192 الشاراة –جائزة تريـ عمراف الالحفية  -

 194 أبوظبي -جائزة جواز السفر الثقافي  -

 -جػائزة حمػػداف بػػف راشػػد آؿ م تػػوـ لػػئلداء التعليمػػي المتميػػز  -
 دبي

195 
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 196 دبي  -جائزة حمداف بف راشد آؿ م توـ للعلوـ الطبية  -

 198 أبوظبي -جائزة خليفة التربوية  -

 199 جائزة خليفة الدولية للتمر -

 197 أبوظبي -جائزة خليفة بف زايد لبلمتياز  -

جػػائزة دبػػػي الدوليػػػة ألفضػػػؿ الممارسػػات فػػػي تحسػػػيف ظػػػروؼ  -
 دبي -المعيشة 

200 

 201 دبي -جائزة دبي الدولية للقرآف ال ريـ  -

 202 دبي -جائزة دبي للجودة  -

 203 عجماف -جائزة راشد بف حميد للثقافة والعلوـ  -

 204 دبي -جائزة راشد للدراسات اإلنسانية  -

 205 دبي -جائزة زايد الدولية للبيئة  -

 206 جائزة زايد لطااة المستقبؿ  -

 207 دبي -جائزة سلطاف بف على العويس الثقافية  -

 217 دبي -جائزة عوشة بنت حسيف إلبداع المعاايف  -

 218 دبي -جائزة عوشة بنت حسيف لؤلـ المثالية  -

 220 الشاراة -جائزة ةانـ ةباش للقالة القاليرة  -

 -جائزة لطيفة بنت حمد بف راشد آؿ م تـو إلبداعات الطفولة  -
 دبي

221 

 225 أبوظبي –جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للالحة  -

 222 أبوظبي -للتاريخ الطبيعي جائزة مبارؾ آؿ نيياف  -

 223 أبوظبي –جائزة محمد بف خالد آؿ نيياف لؤلجياؿ  -

 224 دبي -جائزة محمد بف راشد آؿ م توـ لئلدارة العربية  

 226 دبي -جائزتا األـ واألسرة العربيتيف المثاليتيف  -

 27 العيف -أبوظبي  –جامعة أبوظبي  -

 28 رأس الخيمة –جامعة االتحاد  -

 29 العيف -جامعة االمارات العربية  -

 31 الشاراة -الجامعة االمري ية  -

 30 دبي -الجامعة االمري ية  -

 33 عجماف -جامعة الخليج الطبية  -

 36 أبوظبي -جامعة السوربوف  -

 37 الشاراة -جامعة الشاراة  -

 39 دبي -جامعة المرير  -

 32 دبي –االل ترونية جامعة حمداف بف محمد  -

 34 أبوظبي -جامعة خليفة للعلـو والت نولوجيا  -
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 35 دبي -أبوظبي  –جامعة زايد  -

 38 عجماف -جامعة عجماف للعلـو والت نولوجيا  -

 40 دبي -جامعة ولونمون   -

 148 رأس الخيمة –جمعية ابف ماجد للفنوف الشعبية والتحديث  -

 185 الشاراة –النسائية جمعية االتحاد  -

 149 دبي –جمعية اإلمارات للموص  -

 120 الشاراة -جمعية اإلمارات للفنوف التش يلية  -

 150 الشاراة –جمعية دبا الحالف للفنوف والمسرح  -

 151 الشاراة -جمعية الشاراة للفنوف الشعبية والمسرح  -

 121 الشاراة -جمعية المسرحييف  -

 155 رأس الخيمة –للفنوف الشعبية والمسرح  جمعية النخيؿ -

 190 دبي –جمعية النيضة النسائية  -

 186 عجماف –جمعية أـ المؤمنيف النسائية  -

 152 رأس الخيمة –جمعية شمؿ للفنوف والتراث الشعبي والمسرح  -

 153 عجماف -جمعية عجماف للفنوف الشعبية والمسرح  -

 154 الشاراة -الشعبية والمسرح جمعية  لباء للفنوف  -

 187 رأس الخيمة -جمعية نيضة المرأة   -

 188 أبوظبي –جمعية نيضة المرأة الظبيانية  -

 189 الوثبة –جمعية نيضة المرأة الظبيانية  -

جػػوائز مسػػابقات أنجػػاؿ الشػػيخ ىػػزاع بػػف زايػػد لثقافػػة الطفػػؿ  -
 أبوظبي -العربي 

227 

 128 الشاراة –والطباعة والنشر دار الخليج للالحافة  -

 129 أبوظبي –دار السويدي للنشر  -

 131 العيف –دار ال تاب الجامعي  -

 130 أبوظبي –دار الحؼ الوحدة  -

 4 فدبي للثقافة والفنو -

 122 الشاراة –رابطة أديبات االمارات  -

 7 رواؽ عوشة بنت حسيف الثقافي -

 5 زايد للتاريخ والتراث -

 6 زايد للثقافة االسبلمية -

 134 أبوظبي -شر ة أبوظبي لبلعبلـ  -

 167 فراة أبوظبي للفنوف االستعراضية -

 161 دبي -فراة البلوش  -

 156 رأس الخيمة –فراة الرزيؼ  -
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 157 رأس الخيمة –فراة الرواح  -

 158 دبي -فراة العيالة  -

 159 دبي -فراة النوباف  -

 160 دبي -فراة اليباف  -

 168 عجماف –فراة جمعية عجماف للفنوف الشعبية والمسرح  -

 99 أبوظبي -االر الحالف  -

 42 الشاراة - لية اتالاالت لليندسة  -

 43 الشاراة - لية األفؽ  -

 44 دبي - لية االمارات لبلدارة وت نولوجيات المعلومات  -

 45  لية االمارات للتطوير التربوي -

 46 أبوظبي -االمارات للت نولوجيا  لية  -

 47 دبي - ف لية االمارات للطيرا -

 48 عجماف - لية التعاوف الخليجي الجامعية  -

 51 الشاراة – لية التقنية العليا للطالبات  -

 52 العيف – لية التقنية العليا للطالبات  -

 49 دبي - لية التقنية العليا للطالبات  -

 50 رأس الخيمة –العليا للطالبات  لية التقنية  -

 53 بوظبيا – لية التقنية العليا للطبلب  -

 56 الشاراة - لية التقنية العليا للطبلب  -

 57 العيف - لية التقنية العليا للطبلب  -

 54 دبي - لية التقنية العليا للطبلب  -

 55 رأس الخيمة – لية التقنية العليا للطبلب  -

 58 أبوظبي -الخوارزمي الدولية  لية  -

 63 دبي – لية الدراسات االسبلمية والعربية  -

دارة االعماؿ والت نولوجيا  -  64 الشاراة –ال لية الدولية للقانوف واز

 65 الشاراة - لية الشاراة  -

 67 الشاراة – لية الشاراة للفنوف الجميلة والتالميـ  -

 86 أبوظبي - لية الشرطة  -

 87 أبوظبي - لية القيادة واالر اف المشتر ة  -

 85 العيف - لية خليفة بف زايد الجوية  -

 59 دبي - لية دبي الجامعية  -

 61 دبي - لية دبي الطبية للبنات  -

 60 دبي - لية دبي لبلدارة الح ومية  -

 62 دبي – لية دبي للاليدلة  -
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 66  لية محمد بف راشد لبلعبلـ -

 169 أبوظبي لبلفبلـلجنة  -

 137 أبوظبي -مؤسسة االمارات لبلعبلـ  -

 123 مؤسسة اإلمارات للنف  العاـ -

 140 دبي –مؤسسة البياف للالحافة والطباعة والنشر  -

 21 مؤسسة الشيخة بنت مبارؾ لبلرشاد الديني والثقافي  -

 138 أبوظبي -المؤسسة العربية للالحافة واالعبلـ  -

 139 دبي –النسر للالحافة والطباعة والنشر مؤسسة  -

 22 الشاراة –لبلعماؿ الثقافية واإلنشائية  عمراف مؤسسة تريـ -

 23 دبي -مؤسسة سلطاف بف على العويس الثقافية  -

 141 دبي –مؤسسة  لداري  -

 24 دبي -مؤسسة محمد بف راشد آؿ م توـ  -

 100 رأس الخيمة –متحؼ احمد بف ماجد  -

 103 الشاراة -ربي ممتحؼ البيت ال -

 104 الشاراة -متحؼ التاريخ الطبيعي  -

 105 الشاراة -متحؼ الحالف  -

 109 الشاراة –متحؼ الشاراة لآلثار  -

 110 الشاراة –( بيت النابودة ) متحؼ الشاراة للتراث  -

 111 الشاراة –متحؼ الشاراة للفنوف  -

 113 العيف –متحؼ العيف الوطني  -

 114 الفجيرة -متحؼ الفجيرة  -

 115 راةاالش -متحؼ الفف العربي المعاالر  -

 117 الشاراة -متحؼ المحطة  -

 102 دبي -متحؼ بيت الشيخ سعيد آؿ م توـ  -

 101 الشاراة –متحؼ بيت الشيخ سعيد القاسمي  -

 106 دبي -متحؼ دبي الوطني  -

 107 دلما -متحؼ دلما  -

 108 رأس الخيمة –الخيمة الوطني  متحؼ رأس -

 112 عجماف –متحؼ عجماف  -

 116 العيف -متحؼ االر العيف  -

 118 الشاراة –( متحؼ شخص ) مجلس ابراىيـ المدف   -

 8 أبوظبي -المجلس الثقافي البريطاني  -

 10 الشاراة -المجلس الثقافي البريطاني  -

 9 دبي -المجلس الثقافي البريطاني  -
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 11 مجلس دبي الثقافي -

 170 مجموعة أبوظبي للثقافة والفنوف -

 135 دبي -مدينة دبى لبلعبلـ  -

 163 الشاراة –مرا ز الطفولة والناشئة  -

 165 خورف اف -مر ز أطفاؿ خورف اف  -

 90 ابوظبي –مر ز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  -

 89 دبي -العمؿ ث ومعلومات سوؽ و مر ز البح -

 91 أبوظبي –مر ز البحوث والدراسات الشرطية  -

 136 دبي -مر ز التدريب االعبلمي  -

 15 الشاراة –المر ز الثقافي  -

 16 الفجيرة –المر ز الثقافي  -

 18 المنطقة المربية –المر ز الثقافي  -

 12 اـ القيويف –المر ز الثقافي  -

 13 الفجيرةدبا  –المر ز الثقافي  -

 14 رأس الخيمة –المر ز الثقافي  -

 17 مسافي –المر ز الثقافي  -

 92 دبي -مر ز الخليج لبلبحاث  -

 144 الشاراة –مر ز الشاراة للشعر الشعبي  -

 20 العيف -مر ز الشيخ محمد بف خالد آؿ نيياف الديني الثقافي -

 -والثقػػافي مر ػػز الشػػيخة فاطمػػة بنػػت مبػػارؾ لبلرشػػاد الػػديني  -
 سويحاف

21 

 68 أبوظبي –المر ز العالمي للتدريب والتطوير  -

 94 مر ز المعلومات البيئية -

 164 أبوظبي -مر ز المواىب واالبداع  -

 95 أبوظبي -مر ز الوثائؽ والبحوث  -

 19 دبي -مر ز جمعة الماجد  -

 93 دبي -مر ز دعـ اتخاذ القرار  -

 228 أبوظبي -للتالوير الفوتوةرافي مسابقة اإلمارات  -

 229 مسابقة أمير الشعراء -

 230 مسابقة شاعر المليوف -

 172 الشاراة –المسرح الحديث  -

 176 الشاراة –مسرح الشاراة الوطني  -

 179 العيف –مسرح العيف الشعبي  -

 180 الفجيرة –مسرح الفجيرة القومي  -



 

 113 

 181 دبي –المسرح القومي للشباب  -

 171 أـ القيويف –مسرح أـ القيويف  -

 173 خورف اف –مسرح خورف اف للفنوف  -

 174 دبا الفجيرة –مسرح دبا الفجيرة  -

 175 دبي –مسرح دبي األىلي  -

 176 دبي –مسرح دبي الشعبي  -

 177 رأس الخيمة –مسرح رأس الخيمة  -

 182 الشاراة –مسرح  لباء الشعبي  -

 132 مشروع الـ -

 133 مشروع  لمة -

 69 أبوظبي –معيد أبوظبي للتعليـ والتدريب الميني  -

 70 أبوظبي –معيد أبوظبي للتمريض  -

 71 أبوظبي –معيد أدنوؾ الفني  -

 72 أبوظبي –معيد االمارات الدبلوماسي  -

 –أبػػػوظبي  –معيػػػد اإلمػػػارات للدراسػػػات المالػػػرفية والماليػػػة  -
 الشاراة

73 

 74 أبوظبي –البترولي  المعيد -

 75 دبي -أبوظبي  –معيد التنمية االدارية  -

 88 العيف –معيد الدفاع المدني  -

 78 الشاراة -معيد الشاراة للتمريض  -

 79 العيف -معيد العيف للتعليـ والتدريب الميني  -

 80 العيف -معيد العيف للتمريض  -

 82 دبي -معيد القانوف الدولي  -

 76 أبوظبي -جوتو  معيد -

 77 دبي -معيد دبي القضائي  -

 81 أبوظبي -معيد مالدر للعلـو والت نولوجيا  -

 183 ميرجاف أبوظبي السينمائي -

 162 ميرجاف الظفرة  -

 184 ميرجاف دبي السينمائي -

 142 دبي –موتيفايت للنشر  -

 25 نادي تراث اإلمارات -

 26 دبي -ندوة الثقافة والعلوـ  -

 96 أبوظبي -الييئة العامة للمعلومات  -

 



 

 114 

 
 

 اتػػالمحتوي
   

 الييئات والمرا ز الثقافية -
 

6 

 المؤسسات التعليمية -
 

38 

 ال ليات والمعاىد -
 

66 

 ال ليات والمعاىد العس رية -
 

114 

 مرا ز البحوث -
 

121 

 المتاحؼ والمواا  التاريخية -
 

130 

 واالتحادات األدبية والفنيةجمعيات النف  العاـ  -
 

158 

 مؤسسات ومشاري  النشر -
 

164 

 المؤسسات اإلعبلمية -
 

176 

 التراث المعنوي -
 

187 

 مرا ز الطفولػة -
 

208 

 المسرح والموسيقى والسينما -
 

212 

 الجمعيات النسائية -
 

248 

 255 الجوائز والمسابقات -
 

 


